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1. Valg af dirigent.
Steen Reinholdt blev valgt, og han kunne fortælle at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.
Se bilag.

Spørgsmål: Hvor mange besøgende har der været på Borgen i 2017? Svar: Ca. 30.000.

Spørgsmål: Kan Jakob uddybe høstmarked?
Jakob: Inde i Borgen vil der være egne aktører. Uden for vil der blive inviteret forskellige stadeholdere med fødevarer. Man vil binde det op på skuespil, sådan at publikum kan se, hvad man lavede og hvordan i middelalderen på Borgen. Nogle arbejder, er vagter, nogle driver den af osv. osv.

Spørgsmål: Har Sam noget i tankerne mht. at hyre nogen udefra til at levendegøre? Ja, han har i forvejen nogle små aktiviteter i løbet af sommeren. Men har ellers ingen intentioner om at lave Historisk Marked mere.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.
Vennerne får samme tilskud i 2018 som tidligere år kr. 25.000. Der er en lille tilbagegang ift. medlemmer.
Spørgsmål til pkt. om PR. Dette beløb var større i 2016 pga. hvervefolder samt avisannonce, som ikke har været der i 2017 og flyer for 2018 er endnu ikke trykt.

Stella oplyste, at der i det nye år vil blive opkrævet et depositum på kr. 200, når man får udleveret/syet tøj. Samtidig sagde hun, at alle er velkomne til at komme med gode ideer til køb af nye ting ift. aktiviteter.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen havde en vedtægtsændring til §2 om medlemmer. Medlemskabet gælder fra den 15. februar til og med den 15. februar året efter betaling.
Modforslag var, at følge kalenderåret og skrive slutdato på indbetalingen. Der var også mening om, at det ikke var lovligt at ændre uden ekstra generalforsamling. Efter lidt diskussion frem og tilbage blev bestyrelsens forslag vedtaget.

5. a) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Anni blev genvalgt.
Jakob Faurholt forslog Kasper Skov Andersen, som blev valgt.
Anni Gori forslog Jes Faurholt, som blev valgt.
Kasper Skov Andersen forslog Kirstine Buchardt, som blev valgt.

Der med trådte Jakob Faurholt, Thomas Poulsen og Søren Asmussen ud af bestyrelsen.

b) Valg af bestyrelsessuppleanter.
suppleant blev Kurt Frydendahl.
2. suppleant blev Thorvald Pedersen.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Valgt for 1 år.
Genvalg til Arne Præstegaard. Ny revisorsuppleant blev Elly Madsen.
Der med stoppede Kurt Frydendahl som revisorsuppleant

7. Eventuelt.
Grete Pedersen holdt en lille takketale til Jakob. Derefter blev der serveret kaffe til de ca. 40 fremmødte.

Referent
Ingerlise Dahl

Bilag

Formandens beretning.
Velkommen alle sammen og tak for at i vil mødes her med os. I 2017 havde vi igen nogle nye tiltag, som jeg synes var med til at gøre det til et godt år.

Vi havde 2 hvervedage på Skive Bibliotek, hvor rigtig mange af vores aktive mødte op for at reklamere for deres gruppe, for foreningen og for selve borgen. Det gav også et par nye medlemmer og de vil gerne mødes med grupperne nogle flere gange i løbet af året. Her er nørkleværkstedet en god platform for dette. Det er her hvor grupperne kan mødes og rekruttere de nye medlemmer.

I marts blev der holdt et flot middelaldertaffel for de aktive. Bordene var dækket op som i middelalderen og der blev serveret forskellige retter fra middelalderen. En stor tak til Hanne og Bjarne for arrangementet. Det var dejligt at mødes med de aktive i vores middelalderdragter.

I maj afholdte Spøttrup Borg verdensmesterskabet i Middelalderkamp. Rigtig mange lande var repræsenteret og der blev sendt live optagelser ud til hele verdenen. Til arrangementet havde vi flere medlemmer, som hjalp med mange forskellige praktiske opgaver. Det var dog lidt svært at tilmelde sig som hjælper, men det var også første gang Borgen har haft et så stort arrangement.

Vores levendegørelser i juni og august havde også nye tiltag, hvor vi fik gang i en ny smedje gruppe med hjælp fra Bjarne, og musik og plantefarvning med Bent og Anni. Der var masser af gæster, men vi var dog ikke så mange aktive til levendegørelserne, som vi havde håbet. Nogle grupper vælger desværre at dele sig op, så det kun er nogle fra deres gruppe, som kommer til hver af de 3 weekender. Derfor vil vi gerne samle alle de aktive til en stor levendegørelse i stedet for 3 små, så vi bedre kan vise alt det vi kan og er gode til.

I oktober lavede Kasper og Angelica et stort Halloween arrangement på borgen. Vi havde flere medlemmer som deltog i uhyggen. Det blev også en kæmpe succes med ca. 700 gæster på 1 aften.

I november holdte nørkleværkstedet igen en inspirationsaften. Her blev der smagt på flere retter lavet efter opskrifter fra middelalderen.

I december fik drabanterne startet op på bueskydning med nye skydeskiver, pile og pile-net.

I år er der planlagt et Høstmarked til den første weekend i september. Her samles alle de aktive til en weekend, hvor borgen kan være fuldt befolket. Til dette blev der snakket meget om at skabe mere liv og aktivitet med forskellige roller og endda noget skuespil. Nogle medlemmer har dog udtrykt, at de ikke vil have roller eller vil spille skuespil. Men det er heller ikke meningen, at alle skal spille skuespil. Der er altid plads til vores håndværkere og de aktive, der har været til vores levendegørelser. At have en rolle betyder ikke, at man skal spille skuespil. Det betyder bare, at man har en baggrund for det man laver. Hvorfor er man på borgen og hvad skal det man sidder og arbejder med bruges til.

Jeg håber, at alle vil støtte op om det nye høstmarked og gøre det til en god oplevelse for alle.

Jakob Peder Djernæs Faurholt

regnskab 2017

