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Valg af dirigent:
Keld Holm valgtes
Formandens beretning:
2017 har været et meget spændende år for museet bl.a. med ansættelse af en ny direktør, åbning
af en helt ny og epokegørende udstilling samt en velbesøgt afskedsre-ception for Frank Birkebæk.
Foreningen har 736 medlemmer og er i god gænge. Forårsturen til Bornholm var meget vellykket
og begunstiget af godt vejr.
Efterårets 2-dages tur til Århus blev ligeledes gennemført i fin stil – dog med silende regn begge
dage uden at det dog generede arrangementet væsentligt. Da vores ture oftest er overtegnede, må
vi desværre skuffe nogle, men vi er nødt til at begrænse os til 45-50 personer af hensyn til bus
m.m. Vi har året igennem haft stort fremmøde til vores 4 foredrag, der alle havde emner af bred
interesse. Turene i 2018 går henholdsvis til York og Vordingborg.
Fra 2019 har bestyrelsen indstillet en kontingentstigning på 100 kr. til et årligt kontingent på 250 kr.
pr husstand. Omkring samarbejdet med museet kunne formanden oplyse, at vi fremover af økonomiske grunde kun kan gøre brug af museets medarbejdere i et noget mindre omfang end tidligere. Den tidligere aftale er derfor genforhandlet og på plads. Formandens beretning sluttede med en
tak til Louise Christensen og de øvrige medarbejdere på museet. Også tak til bestyrelsen for deres
store engagement samt den gode stemning der hersker medlemmerne imellem.
Beretningen taget til efterretning
Direktørens beretning:
I sin beretning om tiden siden sin tiltrædelse i efteråret 2017 kunne han fortælle om et tårnhøjt aktivitetsniveau på museet, men også om en tilpasning til en noget strammere økonomi i fremtiden.
Som noget nyt har museets medarbejdere taget georadar i brug forud for fremtidige udgravninger.
Den nye udstilling har påkaldt sig stor opmærksomhed. International hæder til Ragnarock i amerikansk tidsskrift. Selvom 2018 starter med en stram øko-nomi, har det været en tilfredsstillelse, at
de 3 hjemkommuner fortsat fastholder deres bidrag til museerne. Der er dog brug for, at museerne
fremover søger at øge deres indtægter.
Fremlæggelse af regnskab:
Louise Christensen fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet vedlagt det udleverede årsskrift. Regnskabet blev godkendt med akklamation
Valg til bestyrelsen:
Johanna Haraldsdottir, Birgitte Fink og Leif Bo Poulsen blev genvalgt.
Andre forslag:
Ingen
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsens forslag om en kontingentforhøjelse med 100 kr. til 250 kr. pr. husstand fra 2019 blev
vedtaget.
EVENTUELT:
Louise meddelte, at man på museet kan få klistermærker til medlemskortet, så det løbende er opdateret.

