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1. Valg af dirigent
Erik Møller er valgt.
Generalforsamlingen er indvarslet i avisen rettidigt.
Breve sendt efter nytår med posten.

2. Formandens beretning
Se bilag.

3. Regnskab
Regnskabet er vedlagt
236 medlemmer betalte kontingent 2016

4. Forslag
Ingen

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Jakob og Kirsten modtager genvalg
Jakob foreslår Thomas Poulsen
Ingen andre forslag
Thomas Poulsen er valgt.

Suppleanter: Anni Gori og Erik Møller er valgt

6. Valg af revisor og suppleant
Arne Præstegaard er valgt som revisor
Kurt Frydendal er valgt som suppleant

7. Eventuelt
Bo Jaque:
Spøttrup borg er blevet en del af Århus Kultur 2017. VM Middelaldrkamp i kristi himmelfarts ferien. Borgen forventer 20.000-25.000 besøgende på de 4 dage.
Markedet handler også om mad, ikke bare kamp. Marked med 400 aktører, håber på handlende fra Ukraine m.m.
Spøttrup Hallen er med i arrangementet. Smuk fest har givet tilbud på telte, der lejes 80 telte, som skal stå ved hallen.
Der kommer 1250 kæmpende fra 25 lande, blandt andet så langt væk som fra New Zealand.
TV2 laver opstart til VM, måske de skal følge Søren inden. Livestreaming til hele verden, 24 timer i døgnet. Velkomstbygningen skal indrettes til tv2 studiet, dem som normalt står for Tour de France m.m.
Måske vil TV2 lave julekalender på Spøttrup Borg.
Århus 2017 har valgt at sende reklame ud om Spøttrup Borg VM til 630.000 husstande.
Der er hyret reklamebureau, det samme som til EM 2016 (gav fremgang på 33% besøgende).
Parkering: aftaler med sportsforeninger, 20kr. for parkering. De tjente godt til EM.
Handelsstandsforeningerne er også med.
Busruter til Skive hver time.
Der er brug for frivillige. Pengene er hentet hjemme til arrangementet. Der vil være frokost og klap på skuldren til de frivillige.
Arne Præstegård har meldt sig til affaldstjensten.
Fra uge 6 af er vi velkommen til at kigge ind til en snak og en kop kaffe.
Nu kommer Salling og Skive kommune på verdenskortet.
Nogle kommer til at bo i hallen, andre i telte, andre hoteller og sommerhuse.
Gevinst for Spøttrup Hallen.
Der kommer en del underholdning i løbet af aftenen under VM.

Kulturnetværk:
Erik Møller og Irene Kjeldgaard vil gerne forsætte.
De bestiller lokaler, arbejder til Lem byfest og drikker kaffe.
Suppleant Stella Faurholt

Referent
Stella Bak Faurholt

Bilag

Formandens beretning.
Jeg vil gerne starte med at sige velkommen og tak til alle vores støttemedlemmer, og tak til alle de aktive som har hjulpet med alle vores forskellige aktiviteter. Tak til gruppeformændene for den ekstra indsat med at få det hele til at fungere. Tak til Museum Salling, eller ”Muserum” som de gerne vil kalde sig, tak for det samarbejde der været. Jeg håber at vi kan styrke det samarbejde endnu mere her i 2017. Der er stadig resurser både her i foreningen og hos Museet som jeg tror, at vi bedre kan udnytte, hvis vi sammen arbejder på det.

2016 var et godt år med masser af nye tiltag.

I starten af året var læderværkstedet endnu en gang fyldt med masser af vores medlemmer og der blev lavet alt muligt fra sko og tasker til drikkeskind. Det er en dygtig lædersmed vi har i gruppen. Der er også nørkleværksted, der fungerer som en platform på tværs af de kreative grupper. Her kan man møde mange af de forskellige håndværk og det hyggelige samvær foreningen har at byde på.

I februar var Borgen scene til Brdr. Madsen og deres morsomme fortælling om middelalderen. Her fik vores medlemmer stor ros for et godt stykke arbejde.

I marts besøgte vi Durup skole til deres middelalderuge. Eleverne var vildt begejstret for at se drabanter slås og vores fuldkontakt krigere gav dem virkelig en på opleveren. Vi havde årets første Broder Jakob rundvisning hvor Kulturkanalen filmede. Videoklippene kan man se på foreningens nye hjemmeside. Her er der masser af informationer, billeder og links. Der er stadig plads til forbedringer af hjemmesiden og vi tager gerne imod input eller materiale til siden.

I april var vi til ”By Night” i Skive sammen med folk fra Østergård, for at lave lidt reklame både for vores foreninger, for Spøttrup Borg og for friluftspil på Østergård.

Vi besøgte Maj marked i Viborg og nød det fantastiske vejr. Her reklamerede vi igen. Vi var også 6 drabanter der tog til KMM for at deltage i deres storslag. Vi var inviteret af Skt. Martin gruppen, som gav os både kost og logi for at lede deres soldater i kampen.

I juni var vi 5 drabanter til Hertug Hans festival i Haderslev. Der blev vi ramt af hedebølge og det blev meget varmt med rustning på, men en skøn tur trods heden og vi er også inviteret derned igen i år. Friluftspillet på Østergaard Middelalderborg var en kæmpe succes med mange af vores medlemmer på rollelisten. Vi havde også 2 levendegørelser på borgen, hvor vores grupper tog godt imod turisterne. Det var en rigtig travl måned.

I sommerferien havde vi 3 Broder Jakob rundvisninger, den 4. måtte desværre aflyses. Bispens Marked i uge 30 var med EM i ridderdyst, hvor ridder Ole vandt guld. Vi havde medlemmer som hjalp med ridderturneringen og drabanter til fuldkontakt kamp. Der var rigtig mange gæster og de blev på markedet i længere tid, da der var så mange ting at opleve. Det gav helt nye udfordringer med parkering og tilkørsel.

I august blev der holdt Historisk Marked for 25. gang, men falken havde ikke helt lært rutinen endnu og det skabte også en sjov overskrift i avisen. Vi fik nogle sjove henvendelser om at folk havde set den falk der skulle være forsvundet, men de skulle nok have læst hele artiklen og ikke bare overskriften om den vildfarne falk. Vi havde årets sidste levendegørelse med britisk bilshow oveni, hvor vores køkkenhold og bueskydning tjente fantastisk godt. Det giver virkelig pote når flere ting bliver kombineret på den måde.

I efteråret startede nørkleholdet noget helt nyt op med ”Mad i Middelalderen”, hvor der blev smagt på retter fra middelalderen og ”Vis hvad du kan” hvor der blev vist frem af det kreative arbejde vores medlemmer havde gang i. Vi var til Børnekulturnat i Skive, hvor hundredvis af børn deltog og de fik vist deres værd i kamp mod en drabant. Året sluttede med at trægruppen og smedelauget sammen holdte et kursus på Oddense træmuseum. Dette var også annonceret i avisen.

I 2017 er der flere ting som bliver anderledes, med helt nye ting og traditioner der ændres. Forandring kan være skræmmende, men det er også noget der fryder. Næste måned er der læderværksted på Rødding skole i stedet for Lem som det plejer. Vi holder en stor hverveaften på Skive bibliotek nu her torsdag aften. Vores 3 levendegørelser i sommeren bliver videreudviklet med forskellige temaer. Den 1. er ”Børnelege og Aktiviteter”, den 2. er ”Bliden og Belejring” og den 3. er ”Bueskydning”.

Til maj kommer VM i fuldkontakt middelalderkamp på borgen. Det bliver kæmpestort. Det bliver spændende at se om det danske landshold kan forsvare deres sølvmedalje i 10vs10 og måske endda løbe af sted med guld i år. Vi har endda nogle drabanter som skal med i kampen, så vi har virkelig nogen at heppe på.

Bispen Marked har i sommerferien 10 års jubilæum, så det bliver interessant at se hvad de finder på til det. Jeg hører at der skal anrettes en ægte kongelejr, hvor selve kong Valdemar Atterdag vil være at finde. Historisk Marked er under forandring. Der skal findes en ny styregruppe til markedet i stedet for turistforeningen, som desværre ikke har overskud til det længere. Om det bliver museet, Spøttrup Borgs Venner eller et samarbejde er ikke afgjort endnu. Også Broder Jakob er under forandring. Der har ikke været så stor efterspørgsel, trods stor hyldest til de medvirkendes bidrag. Det blev besluttet at Broder Jakob holder et sabbatår. Men mange af de medvirkende er slet ikke til at holde nede og der tænkes allerede i nye muligheder, måske endda et nyt borgspil.

Der ligger og har altid lagt en del arbejde hos bestyrelsen. Både de forrige og nuværende bestyrelser, formænd og kasserere, har lagt et stort stykke arbejde i foreningen. Jeg håber, at vi sammen med gruppeformænd og de ildsjæle, som vi har i foreningen, kan forbedre kontakten og vores sammenhold. Jeg har et håb om at vi kan fokusere på løsninger og ikke bare stå og pege fingre. Tænke fremad og være med til at skabe noget godt for foreningens fremtid.

Jakob Peder Djernæs Faurholt

regnskab 2016

