Referat af generalforsamling 2020 i Hjortspringbådens laug
23.08.21
13 deltagere
Referent: Åse
1.

Valg af dirigent
Knud Valbjørn blev enstemmigt valgt.
Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning
’Det blev et vanskeligt år 2020 for Hjortspringbådens Laug, da Coronaen ramte os og lukkede alting
ned for en tid – ligesom det skete for alle andre kulturelle aktiviteter. Alligevel kom der snart folk
igen på besøg, da sommeren dæmpede smittespredningen. Så selvom vi måtte se en halvering af
besøgstallene, så kom der folk. Ca 800 personer i 2020 og indtil videre 450 ca. i 2021.
På værftet blev alle begrænsninger og påbud ført ud i livet med skiltning om afstand, afspritning og
handsker, når man ville håndtere de udstillede genstande.
Men fra september var det igen slut med at tage imod gæster i en rum tid. Det betød også, at vores
aftale om besøg af forsker Jes Martens fra Norge og kolleger, der ville gøre en udflugt til Als, besøge
Hjortspring Mose, holde foredrag for os og gerne sejle i Tilia, igen blev udsat, men heldigvis bare til
2022, hvor vi forsøger endelig at få afviklet forløbet. Mere om det senere.
Bestyrelsen genoptog sine møder, da det blev legitimt at samles igen, og vi måtte skifte formand pga.
Bents forfald, da coronapresset på hans familie blev for stort.
Indimellem har en lille, trofast flok mødtes for at arbejde med reparationer af Tilia og Loke, den nye
båd efter svensk model. Og det kan tydeligt ses på Tilia, der nu både er behandlet indvendigt og
udvendigt, så den skal kunne holde vand, når den atter søsættes i sommeren 2022. Den nye
platform, som blev reetableret på værkstedet, er blevet malet flere gange og senest med et
skridsikkert lag maling. Smukt arbejde. Låsen fra bagporten er vist også etableret i denne periode.
Der forestår dog mere arbejde der, da regnmængderne senest har vist, at vi ikke kan holde vandet
ude der, før vi får etableret en ”højvandssikring”, en jernkant, som spærrer for regnvandet. Pga. de
faldende indtægter er arbejdet med at udskifte ovnen udsat til 2022.
Heldigvis var der både i 2020 og 2021 efterspørgsel efter vore telte, idet Katrinesminde bruger dem
under deres sommerarrangementer, som så gav lidt penge i kassen.
Med henblik på at få startet nye aktiviteter på værftets grund er plantebede etableret og tilsået i
efteråret 2020. Her har Åse planer om at tilbyde jernalder-aktiviteter som plantefarvning og
håndarbejde i den boldgade. Brikvævningen har heller ikke ligget stille, hvad en mængde smuktmønstrede bånd vidner om.
Som det har kunnet læses i nyhedsbrevet, har Jørn Anders gennemgået vores grundstykke med
metaldetektor og har afdækket et stykke danefæ, et bronze-stykke fra et våbenskær.’
Lisbeth Simonsen, ny midlertidig formand.
3. Fremlæggelse af regnskab
John fremlagde regnskabet for 2020, og gjorde opmærksom på, at antallet af besøgende var meget
noget mindre end tidligere. Til gengæld havde vi sparet på udgifterne, så året alligevel gav et lille
overskud. Der var et spørgsmål om udgiften PR, som dækker hjemmeside, tryksager og deltagelse i
Velkommen i Nordborg.
Der blev gjort opmærksom på, at CB har skrevet under i stedet for Hans Peter Rasmussen, som
desværre afgik ved døden inden regnskabet blev revideret.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Som beskrevet i sidste nyhedsbrev, har Sydbank bedt os om at ændre vores vedtægter, så
hvidvaskning undgås.
Ændringen blev godkendt.
5. Valg til bestyrelsen
Charlotte Jervelund, Ib Stolberg-Rohr og Karl Erik Hansen (Kalle) blev genvalgt.
6. Valg af suppleanter
Anne Helene Jørgensen og Niels Peter Fenger blev valgt.
7. Valg af revisorer
Jens Herborg og Christian Børge Hansen (CB) blev valgt.
8. Fremlæggelse af budget
John fremlagde budgettet for 2021, som forudsiger et underskud på 12.000 kr.
Der var en diskussion af projektudgifter i forbindelse med forslaget om medlemsaktiviteter for nye
medlemmer, men vi besluttede ikke at ændre budgettet.
Kontingentet for 2022i forblev 150 kr.
Budgettet godkendt.
9. Eventuelt
Intet blev bragt op, så dirigenten takkede for god ro og orden.
Lisbeth takkede Valbjørn for god ledelse af generalforsamlingen.
Efter kaffebord med 4 slags kager startede medlemsmødet.
Åse præsenterede ideen om lørdagsarrangementer med håndværksaktiviteter fra jernalderen. Kalle rejste
spørgsmålet om forsikring i tilfælde af ulykke, og undersøger det nærmere.
Vi besluttede, at aktiviteterne skal være: medlemsaktiviteter for nye (og gamle) medlemmer, og IKKE et
kursus/event/aktivitet eller lignende.
Forslag til medlemsaktiviteter:
 Plantefarvning
 Smedning introduktion
 Fremstilling af jernaldersko
 Brikvævning
 Båndvævning
 Fingerfletning af bånd
 Sprangvævning
 Fremstilling af lindetov (til midterstykket og/eller sjippetov)
 Pilefletning
 Lertøjsfremstilling

Forslag om en markedsdag på foran Lindeværftet med salg af jernalderrelaterede produkter. (knive, uldgarn
og –produkter, honning, glas, lertøj, pileflet, smykker, pelsværk, mad etc.)
Riecks stensamling (Agnes) vil gerne have et samarbejde med os. – Johannes arbejder videre med det.
Forslag om at kontakte Holm Landsbylaug – Åse arbejder videre med det.

Forslag om at Tilia evt. kan få sommerresidens i kajakhuset i Dyvig, så der er flere, som kan se hende, og hun
lettere kan komme i vandet. Hans arbejder videre med dette – og med en transport-/opbevaringstrailer, som
kan tåle at komme i vandet.
Dejlige diskussioner og samtaler.

Åse Ditlefsen Ferrão
Referent

Knud V. Valbjørn
Dirigent

i

Ændret til 2022, signeter af Åse.

