Referat af bestyrelsesmøde i SVL 4/10-2021
Til stede: Lasse, Roar, Bente, Peter R., Ulla, Henning, Birgit, Birgitte, Christina og
Mette.
Afbud fra Peter H. og Anna
Ad. 1) Mette meldte sig næsten frivilligt som referent
Ad. 2) Årsfesten var en hyggelig dag/aften med ca. 70 deltagere. God mad, men
alt for meget af det. Vi talte om, at det kan være en god idé at melde ud,
når ”buffeten er givet fri” (altså når alle har fået én gang), så folk ikke holder sig
tilbage.
Folk var flinke til at hjælpe med afrydning/opvask, men en anden gang er det
nødvendigt med et par vagtsatte personer, der er kendt i køkkenerne, så alt
kommer tilbage på rette plads (og de stakkels sagnlændinge ikke kommer til at
mangle gafler i kantinen i tiden efter festen...) Dette vil også gøre sig gældende til
indsatsdagen.
Flere medlemmer mente ikke, at de har fået Flyveask og invitation til årsfesten.
Muligvis noget med, hvordan man har meldt sig ind i Venneforeningen (digitalt
eller i butikken). Hvis man kender til nogen, der ikke modtager info fra
Venneforeningen, skal man henvise til Christina og/eller svl@sagnlandet.dk så der
kan blive fulgt op på det.
Ad. 3) Arbejdstilsynet var på besøg i foråret, og herefter på genbesøg i
formidlingen for kort tid siden. Sagnlandet fik masser af ros, men også god sparring
og forslag. Bl.a. viser det sig, at ”frivilligt arbejde, der har karakter af almindeligt
arbejde” er omfattet af kravet om APV (arbejdspladsvurdering). Dvs. Sagnlandet
er ikke fritaget fra arbejdsgiveransvar overfor de frivillige. Pt. er der ingen
håndhævelse af dette, men det giver jo god mening at passe på arbejdsmiljøet
for både medarbejdere og frivillige.
Konkret vil det komme til at betyde, at foreningens medlemmer, der udfører fysisk
arbejde af en type, hvor medarbejdere ved samme arbejde skal benytte f.eks.
sikkerhedssko og handsker, også skal have mulighed for at benytte disse
værnemidler.
Det kan komme på tale, at Venneforeningen kan donere økonomisk støtte til en
pulje med sko i forskellige størrelser. Stig vil vende tilbage, når de sæsonansatte har
afleveret deres arbejdstøj med et bud på, hvor mange sko der evt. vil være
tilgængelige herfra.
Det er ikke et straks-påbud fra AT, men noget vi skal arbejde os henimod.
Vi talte også om børn i smedjen, og hvad reglerne i grunden er der. Der skal
muligvis strammes op, så vi ikke pludselig står i en ulykkelig situation.
Ad. 4 (i) Christina har været til møde m. Tania vedrørende udvidelse af
fordelsprogrammet for vennerne.
Forskelligt har været oppe at vende – rabat på flere varer i butikken (pt. gives
rabat på egenproduktioner fra Sagnlandet, men det er ikke rentabelt) –
samarbejde med andre museer – tilbud om udflugter, f.eks. ”stjerneture” - rabat
hos restaurant Herthadalen – mulighed for køb af gæstebilletter til reduceret pris.
Christina tager meget gerne imod flere ideer.

Ad. 4 (ii) De forskellige mailadresser til laug og grupper vil blive nedlagt. De bliver
ikke benyttet nok til, at det giver mening at holde fast i dem. Kontakt til foreningen
vil fremadrettet kunne ske på svl@sagnlandet.dk samt via en kontaktformular på
hjemmesiden. GDPR-lovgivning vil naturligvis fortsat blive overholdt. Desuden kører
de forskellige laug og grupper med kommunikation via Facebook, Messenger
og/eller mail-lister. Men indgangen for nye medlemmer vil fremadrettet primært
blive via svl@sagnlandet.dk eller kontaktformularen. Der kan endvidere komme
direkte links til facebookgrupper fra hjemmesiden.
Ad. 5) Det bliver Sagnlandet, der står for indsatsdagen mht. planlægning, indkøb
osv. Programmet bliver som altid – morgenmad med fordeling af opgaver –
arbejde med indlagt frokostpause (madpakker medbragt hjemmefra) –
eftermiddagskaffe og kage – og middag ca. kl. 18.
Christina og Anne-Louise Bormann er primus motorer for madhold, men kommer til
at skulle bruge flere hjælpere, som vi dog er sikre på melder sig på dagen.
Hvis vi bliver mange tilmeldte, spiser vi nok i Kongehallen - ellers i velkomstcentret.
Ad. 7) Vi havde en rigtig god snak om foreningens formål.
Mange ting var oppe at vende – kurser (evt. med instruktører aflønnet af
venneforeningen) – foredrag – ”noget man kan være med til” forventningsafstemning – nogen vil gerne ”have noget” af foreningen, nogen vil
gerne ”give noget til” foreningen.
Der var enighed om, at det er vigtigt at tydeliggøre overfor medlemmerne, hvad
vi kan tilbyde. Her spiller både hjemmeside og velkomstbrev en vigtig rolle. Der er
stor usikkerhed om, hvordan man f.eks. melder sig ind i en laug/gruppe.
Vi blev enige om, at vi til foråret skal holde konstituerende laugsmøder, hvor nye
og gamle medlemmer mødes og bliver enige om, ”hvem og hvad man er” heriblandt vikingelauget, som mange efterlyser en fast laugsdag for. Lasse vil
udpege en sagnlænding som laugsansvarlig for hvert område, ligesom Lucas i
løbet af året med stor succes har været det for jernalderlauget. Der fungerer
fantastisk.
Ad. 8) Ulla og Birgit deltager i Himmelske dage i Roskilde i Kr. Himmelfart 2022. Her
kan der laves en udstilling med smagsprøver fra Harpestrengs Have i Palæhaven i
Roskilde. Lasse tilbød, at Sagnlandet evt. kan stille med en medarbejder, hvis der
er behov/lyst til det.
Ad. 9) Ikke noget konkret til dette punkt.
Ad. 10) Næste møde: Nytårskur mandag d. 10. januar 2022 kl. 18.00. Sagnlandet
sørger for smørrebrød, kage og drikkevarer til dette møde.

