
Referat fra bestyrelsesmøde i Sagnlandets Venneforening 10. August 2022 

 

Til stede: Christina, Bente, Birgit, Birgitte, Henning, Mette, Lars Holten, Peter H, Lotte 

og Henrik 

 

1) Valg af referent: Peter Høg 

 

1,5) Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt med få kommentarer. 

 

2) Sommerens forløb i Sagnlandet 

- Lars orienterede om sommerens besøgstal i Sagnlandet. Der har været færre 

besøgende end forventet. I august måned holder sydeuropæerne ferie, så måske 

retter tallet sig der.  

- Sagnlandet er blevet eksponeret en del i medierne, blandt andet i ‘Visit Denmark' 

med små videoer, og der indgik tv-billeder af Kongehallen i forbindelse med Tour 

de France. Derudover har DR TV i Ramasjang-børneudsendelsen hver fredag et 

indslag med ‘Mission Valhalla', hvor der bliver brugt optagelser fra hallen. 

Optagelserne til en filmatisering af bogen Ehrengard af Karen Blixen foregår ved 

Landbohusene og vil kunne ses på et senere tidspunkt på Netflix.  

- Dyrenes Sagnland er et nyt ambitiøst fondsstøttet projekt, som lige nu er på 

tegnebrættet. Ideen er at etablere et formidlingsområde bag båldalen med 

særligt fokus på dyr og natur. Formidlingen vil rette sig mod de mindre børn. 

 

3) Årsfest/Venneaften 

Venneforeningen holder fast i det store antal medlemmer – 738 i skrivende stund, 

hvoraf 98 er børn. Det er særdeles glædeligt. Grundet antallet er det derfor ikke 

muligt at afholde årsfest som før corona. I stedet vil vi gentage succesen med at 

afholde en Venneaften – i år med afvikling den 24. september kl. 17-20. Lars og 

Christina laver program og sender det ud med Flyveask snarest. 

 

4) Hjemmesiden: Christina har en aftale med webadministrator Christine Roederer 

30. august, hvor ny tekst og nye billeder skal lægges op. Christina har kontakt med 

laugsformænd vedrørende relevante fotos. 

 

5) Årshjul: Planen er fortsat, at bestyrelsen skal have et årshjul med angivelse af 

datoer for foreningens forskellige aktiviteter og arrangementer, fx Venneaften, 

indsatsweekender, foredrag, julearrangementer, bestyrelsesmøder og 

generalforsamling. 

Sagnlandets årshjul fastlægges i januar/februar hvert år. Det er derfor naturligt, at 

SVL's årshjul lægges fast i februar eller marts. 

 

6) Eventuelt  

- Efterårets indsatsdag bliver den 29. oktober. 

- Henrik fortalte om sit arrangement med en naturvandring i Sagnlandet, hvor der 

var pæn deltagelse. De så bl.a. på stynede piletræer ved Landbohusene og hørte 



nattergalesang i Sumpområdet, hvor der også blev spist frokost.  

- Harpestrengs Have har 20 års jubilæum i forbindelse med efterårsferien, og 

Sagnlandet har i den forbindelse planer om et mindre. Havelauget har besluttet, 

at Sagnlandet skal give frokost;-) 

 

7) Hvem gør hvad? 

Lars Holten og Christina laver program for Venneaftenen samt indkaldelse til 

indsatsdagen i efterårsferien. Dette kommer ud i Flyveask snarest 

 


