REFERAT AF SVL BESTYRELSESMØDE 19 /1-2021
Til stede online var Lars Holten, Peter Rahbek, Lasse Stockholm, Christina Brandt,
Mette Bendsen, Curt Gyde, Henning Harbo, Birgitte Norby, Bente Augustinus.
Afbud fra Ulla Pinborg og Birgit Green
Dagsorden
1. Valg af dirigent - Lars
2. Valg af referent - Christina
3. Året, der gik, og året, der kommer v/Lars, herunder:
- Hvilken form for beredskab til at hjælpe Sagnlandet i særlige situationer (fx
spidsbelastning) kan vi evt. stable på benene?
- Vil det være en ide, at interesserede hjælpere tilmelder sig et eller andet sted?
4. Venneforeningens økonomi v/Christina
5. Evt. aflysning af generalforsamling i marts (bestyrelsesvalget bliver så pr. mail
eller brev)
6. Valg til bestyrelsen. Idé til ny revisor, da Steen Thyrring desværre ikke
genopstiller? Roar fra landbohusene har givet tilsagn om opstilling til suppleant.
7. Landbohusene:
- Etablering af brønd ved landbohusene. Kunne det mon blive et projekt i løbet af
året på tværs af laugene?
- Etablering af æblelund (6 træer) ved landbohusene
- Fældning af det store piletræ ved Hørhavehuset
8. Hvad har vi besluttet i dag? Hvem gør hvad?

3)Besøgstallet for Sagnlandet i coronaåret 2020 blev rekordhøjt – over 97.000.
Dette er særdeles glædeligt, og Sagnlandet takker for besøg, hjælp og økonomisk
støtte. Det har dog også betydet, at der er trukket mange veksler på
medarbejderne.
Til gengæld er Sagnlandets regnskab i plus, og nogle af midlerne er blevet brugt til
indkøb og forbedringer, som længe har været skubbet foran:
-

Indkøb af 2 stk. lavuuer (store samiske telte) til opstilling v stenalder og
jernalder, der sikrer overdækning for vejrlig ved undervisning og for publikum
Renovering af sumpbroen
Renovering af butikkens tag
Solsejl til det arkæologiske værksted
Bænke indkøbt til alle områder
Dyrefold færdiggjort i jernalderbyen
Hasselhegn indkøbt til abildgård og kongehal
Indkøb af flere borde-/bænkesæt til kongehallen

-

Nyt spåntag på gl. lejrskolehytte, der ombygges til kombineret
vikinge/madpakke-halvtag
Egetræ indkøbt til ca. 100-125 m. hegn i jernalder

Mht vennehjælp i den kommende sæson, som formodentlig først starter 30/4 pga.
corona:
Sagnlandet har købt sig til p-vagt i spidsbelastede perioder.
Der bliver behov for hjælp til klargøring af områder + maling af trækonstruktion i
lavuuer + oliering af borde/bænkesæt i kongehallen + samling/træbehandling af
bænke til opstilling i områder/landskaber + fjernelse af tjørn ved urokserne.
Der vil være mulighed for at lave nye muldtoiletter til stenalder, jernalder og
bondehuse i et nyt, stort overdækket arbejdsområde med adgang til strøm mv.
ved tømmerladen, hvis man er tømrer-/snedkerinteresseret.
Vennehjælp kræver stor koordinering. Bedst er det, hvis Lasse og de
områdeansvarlige har mulighed for at kontakte laug/venner til hjælp, idet
forsamlingsforbuddet ikke skønnes ophævet, så en indsatsdag i foråret er mulig,
eller at laugene kan mødes som vanligt.
4) Der er pt 913 medlemmer af Venneforeningen. Regnskabet for 2020 ser således
sådan ud:
Indtægter: Kontingent 190660 kr
Udgifter inkl 80% til Sagnlandet: 159258 kr
Årets resultat: 31402 kr
Indestående inkl beløb fra foregående år: 49942,18 kr
5) Aflysning af årsmødet/foredrag er pga forsamlingsforbuddet en realitet. Til
gengæld plæderede Henning for en vennekomsammen, når coronaen tillader
det, så vi kan give folk en oplevelse af at høre til i foreningen. Birgitte fremhævede
det arbejdende fællesskab som vigtigt ved en vennekomsammen. ”Halmdukker”
til tætning af bondehusenes gavle kunne fx være et sjovt fællesprojekt.
6) Valg til bestyrelsen kommer til at foregå som sidste år, nemlig digitalt. Ny
kandidat til revisoropgaven har meldt sig, nemlig Roar Nielsen fra bondehusene.
7) Brønd ved Tystruphuset – spændende historisk projekt med gode
formidlingsmuligheder. Snak frem og tilbage om typer, historisk validitet og
brugbarhed + let vedligeholdelse/holdbarhed. Venner er meget velkomne til
research på passende pumpetype, der vil passe til et husmandssted fra midt 1800tal. Når konkret og tidstypisk projektforslag foreligger (og hensigtsmæssigt og
diskret tilpasset praktisk vedligehold samt brug af tusindvis af glade og nysgerrige

børnehænder) vil Sagnlandet tage stilling hertil og i øvrigt se positivt på
medfinansiering af materialer og lignende.
Piletræ ved bondehuse skal beskæres, ikke fældes.
6-8 æbletræer købes af Sagnlandet og plantes v tidligere hørmark. Passes af
lauget.
8) Hvem gør hvad?
Lasse og områdeansvarlige kontakter venner for hjælp til åbning af Sagnlandet +
hjælp til diverse opgaver.
Peter Rahbek kontakter venner for hjælp til fjernelse af tjørn.
Indestående på ca. 50000 kan gå til køb af værktøj mm, som kan lette arbejdet for
laugene. Alle tænker videre over ideer og behov.
Dato for valg til bestyrelsen + brev ud til medlemmerne: Lars og Christina.
Flyveask ud med info om aflysning af årsmøde samt info om salg af
fortidsfamilieophold: Christina.
Brønd: Birgitte og bondehuslauget undersøger pris og modeller. Når det er
besluttet, kan Bondeskovgård kontaktes.
Pil stynes, og æbletræer af historisk korrekt sort indkøbes af Stig. Peter Rahbek går
videre med de projekter.

Tak for et godt online-møde 😊

