
Referat af Årsmødet i Sagnlandets Venner i Lejre tirsdag d. 9. marts 2022 kl. 18 

Årsmødet blev holdt i Sagnlandets Velkomstcenter (grundet en dobbeltbooking af 

Kongehallen var mødet omdirigeret hertil). 

 

Der var omkring 40 fremmødte inkl. medlemmer af bestyrelsen. På opfordring fra 

salen startedes med en kort præsentation af de tilstedeværende medlemmer af 

bestyrelsen; Christina Brandt (formand), Birgitte Nordby, Henning Harbo og Mette 

Bendsen (bestyrelsesmedlemmer), Bente Augustinus og Anna Puggaard 

(suppleanter) samt Roar Nielsen (revisor) 

 

1. Valg af dirigent. Lasse Stockholm Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent. 

 

2. Valg af referent. Mette Bendsen foreslået og valgt. 

 

3. Formandens beretning. Christina Brandt fortalte, at der i 2021 har været omkring 

65.000 gæster i Sagnlandet. Det er et udmærket resultat, som dog ikke kan hamle 

op med 2020, som på trods af, eller nok rettere på grund af Coronaen, endte som 

et rekordår med 100.000 besøgende! Medlemsstigningen fra 2020, hvor vi endte 

med ca. 900 medlemmer holdt sig heldigvis stort set i 2021, hvor der var ca. 800 

børn og voksne i foreningen. 

I 2021 var der jo desværre ikke mulighed for en forårsindsatsdag grundet 

restriktioner, men heldigvis kunne efterårsindsatsdagen afholdes som vanligt i 

oktober. Samtidig en opfordring til nye medlemmer, der gerne vil være aktive, til at 

deltage i indsatsdagene, som er en rigtig god mulighed for at se nærmere på de 

forskellige områder og lære andre aktive Venner at kende. Forårets indsatsdag 

bliver d. 2. april 2022. 

Der var også en succesfuld og hyggelig årsfest i starten af september sidste år. Her 

var mulighed for at bygge palisade i jernalderen og herefter indtage en dejlig 

middag i Kongehallen efterfulgt af musik og dans ved Middelaldermusikgruppen 

Virelai. 

Juleweekenderne i Sagnlandet er altid en succes, og i 2021 kunne de atter 

afholdes. Der var en lille tilbagegang i antallet af besøgende, men grundet 

ændring i opkrævning af entre (som tidligere har var gratis i juleweekenderne), var 



indtjeningen på niveau med tidligere år. Til gengæld var der ikke så tæt med 

gæster og dermed bedre tid og plads til at nyde det hele. 

Det går godt i laug og grupper. En del laug mødes den anden lørdag hver 

måned, nogle dog oftere. Smedelauget er meget aktive og smeder også på 

hverdagsaftner. Jernalderlauget har fået vokseværk og havde bl.a. et rekordstort 

fremmøde til laugsdagen i januar i år - muligvis grundet det store og meget 

konkrete projekt med palisadeanlæg om landsbyen.  

Landbogruppen mødes ofte anden lørdag i måneden og sysler bl.a. med at holde 

haverne i Landbohusene. Harpestrengs Havelaug gør en kæmpeindsats for at 

holde den historiske have og har bl.a. i efteråret fået glæde af jordforbedring i 

haven. Sygruppen mødes ugentligt og syr og reparerer dragter. De har også 

været involveret i et projekt i samarbejde med Nationalmuseet omkring broderier. 

Vikingelauget mødes ikke på faste dage, men er altid med ved indsatsdage, 

vikingetræf i uge 28 og 42 og meget mere.  

Sidste år blev der taget initiativ til en naturplejegruppe, som desværre gik i stå pga. 

et brækket ben hos initiativtager Henrik Rasmussen. Henrik fortalte, at planen er at 

genoptage dette i år - ikke mindst med indsatser mod invasive plantearter. Han 

håber at kunne engagere nye frivillige i dette arbejde. 

Bestyrelsen har talt meget om, hvordan man skal byde de mange nye 

medlemmer velkommen og sørge for at synliggøre mulighederne for personer, der 

gerne vil være aktive i Venneforeningen. I den forbindelse bliver der indkaldt til 

stormøde for laug og grupper. Datoen er ikke fastsat, men der satses på slut maj 

eller start juni. Mere info i kommende Flyve-ASK. Stormødet skal give interesserede 

mulighed for at hilse på medlemmer af de eksisterende laug og grupper samt give 

medlemmer mulighed for at byde ind med ønsker og egne kompetencer. I den 

forbindelse kom det frem, at Dina Bergstrøm har indvilget i at være kontaktperson 

for vikingelauget. Tak for det! 

Der var en kommentar fra salen vedrørende tilgængeligheden for kørestolsbrugere 

(som generelt ses som rimelig god i betragtning af Sagnlandets kuperede 

landskab), samt et tilbud om gode råd til forbedringer udvalgte steder. 

Der bliver pt. kigget på et fordelsprogram for medlemmerne, f.eks. rabat på kaffe 

og mad i cafeen samt rabat på udvalgte varer i butikken. Pt. får Vennerne rabat 

på varer produceret i Sagnlandet, hvilket faktisk uhensigtsmæssigt nok betyder, at 



disse sælges uden avance. Christina viste nogle eksempler frem på varer, der 

kunne ende med at være omfattet af rabat, bl.a. kopier af en brakteat fundet 

ikke langt fra Lejre.  

Der var et forslag fra salen om en mulig tematisering af varerne i butikken, 

eksempelvis kopier af keltiske fund eller frankiske fund samlet i et ”tema”. Der kom 

også et forslag om muligheden for som Venner at kunne få rabat på at have 

gæster med i Sagnlandet for at udbrede det gode budskab. 

Der var ydermere en opfordring fra salen, sekunderet af mange, med et ønske om 

bedre synlighed af venneforeningen på Sagnlandets hjemmeside. Der blev svaret, 

at det er noget bestyrelsen længe har haft på ønskelisten, men at det ikke er helt 

simpelt. 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab. Regnskabet kunne ikke vises 

elektronisk, men revisor Roar B. Nielsen gennemgik det mundtligt. Foreningen har i 

2021 et resultat på godt 16.000 kr. som sammen med indestående fra tidligere 

giver en egenkapital på knap 66.000 kr. Regnskabet blev godkendt.  

 

5. Indkomne forslag. Kontingentfastsættelse. Kontingentet stiger med hhv. 10 og 5 

kr for børn og voksne til 235 kr for voksne og 130 for børn. Kontingentstigningen blev 

godkendt. 

Der var ikke indkommet yderligere forslag. 

 

6. Præsentation af det af Sagnlandet Lejres udpegede bestyrelsesmedlem Lasse 

Stockholm Nielsen. Lasse præsenterede sig som stedfortræder for direktør Lars 

Holten i bestyrelsen. Lasse er publikumschef i Sagnlandet og leder for alle de 

historiske områder mv. og arbejder til daglig med formidling og undervisning. Han 

står også med det overordnede ansvar for Sagnlandets samarbejde med laug og 

grupper. Han sagde velkommen og tak til de mange nye medlemmer, men 

erkender samtidig, at det store medlemsantal også giver nogle problematikker i 

forhold til kommunikationen. Der er forskel på, som før Coronaepidemien, at have 

omkring 230 medlemmer med måske 50-60 aktive til de ca. 900 medlemmer, der 



var i 2020, og omkring 800 i 2021. Bestyrelsen arbejder kontinuerligt med 

kommunikationen med medlemmerne, så der kom en bøn om overbærenhed og 

tålmodighed samt en opfordring til at gribe fat i bestyrelsen, hvis der er konkrete 

spørgsmål. Kontakt bestyrelsen på svl@sagnlandet.dk . 

 

7. Valg af formand. Christina Brandt genopstillede uden modkandidater og blev 

genvalgt ved akklamation. 

 

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kun Mette Bendsen var på valg i år. Hun 

genopstillede og blev genvalgt ved akklamation. 

 

9. Valg af suppleanter. Birgit Green, Peter Høg og Bente Augustinus genopstillede 

og blev valgt ved akklamation. Henrik Rasmussen og Lotte Nielsen nyopstillede og 

blev ligeledes valgt ved akklamation. Der var ikke flere, der ønskede at stille op. 

Tak til tidligere formand Ulla Pinborg og Anna Puggard, der begge har valgt at 

træde ud af bestyrelsen. 

 

10. og 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. I dagsordenen fremgik det, at Roar 

B. Nielsen genopstillede som revisor, og at der manglede en kandidat til 

revisorsuppleant. Imidlertid var der siden udsendelsen af dagsordenen kommet en 

ny kandidat på banen. Allan Andersen stillede således op som revisor, og Roar B. 

Nielsen havde ændret sit kandidatur til revisorsuppleant. Begge blev valgt ved 

akklamation. 

12. Eventuelt. Her kom et forslag om, at nogle af foreningens midler kunne bruges 

på en heldagstur for medlemmer i lejet bus til Moesgaard Museum. Der blev givet 

udtryk for, at det er en god ide, men også slået et slag for, at man ikke skal bruge 

alle pengene på dette. I øvrigt flere varme anbefalinger både af udstillingen på 

Moesgaard og Nationalmuseets udstilling ”Togtet”. 

Kommentar fra salen om, hvor imponerende det er, hvor meget der foregår i rundt 

omkring i Venneforeningen. 

mailto:svl@sagnlandet.dk


Forslag om en fortidsmusikfestival, hvor man kunne samle musikere fra forskellige 

tidsperioder. 

Afslutningsvis blev der takket for et godt og veltimet møde, som blev rundet af 

klokken 19 - lige efter planen. 

 

Efter årsmødet var der en lille halv times pause med kaffe og kage, øl og vand. 

Som plaster på såret, grundet flytningen af mødet fra Kongehallen, var dette uden 

beregning. 

 

Klokken 19.30 gik Sagnlandets kommunikationschef, arkæolog Tania Lousdal 

Jensen, på scenen med et spændende foredrag om kongerne i Lejre, definitioner 

på vikingetid og kongemagt og meget mere. Til foredraget var små 60 personer til 

stede. Tak til Tania for et veloplagt og engagerende foredrag. 


