
Dagsorden for årsmødet: 

1. a. Valg af dirigent. 

Morten Larsen 

 

1. b. valg af referent 

Poul Thomsen 

 

2. a. Bestyrelsens beretning ved dennes formand om det forløbne års 

aktiviteter i foreningen. 

Sidste år startede en større fornyelse og forandring i MAF. MAF 

skulle finde sit ståsted både som forening, men også i den digitale 

verden. Vi har igennem det forgangne år arbejdet videre med dette. 

Det har bl.a. medført, at vi har fået en ny og mere brugervenlig 

hjemmeside, som kan findes under navnet middelalderforum.dk. 

Dette enorme arbejde har især hvilet på Erik og Poul, og det skal de 

have stor ros for. 

 

Som noget nyt blev der i år i bestyrelsen indført begrebet 

arbejdssøndage, hvor formålet bl.a. var at reducere antallet af 

mødegange i løbet af året. Disse dage har i særdeleshed været 

gavnlige for det interne samarbejde i bestyrelsen, og der er blevet 

løftet i fælles flok med både små og store opgaver. 

 

Mange af bestyrelsens medlemmer har i årets løb været i arbejde, 

og det har oftest været langt væk fra Moesgaard. Det har derfor vist 

sig at være meget vanskeligt at samle hele bestyrelsen til hvert 



møde. De mange afbud har gjort beslutningsprocesserne 

 

besværlige, og som et led i at gøre bestyrelsen mere effektiv, har vi 

derfor et ønske om, at reducere antallet af bestyrelses-medlemmer 

fra syv til fem i det kommende foreningsår og fremad. Men mere om 

dette om senere. 

 

Vi havde i starten af marts 2019 et større udsalg i forbindelse med 

det halvårlige bogmarked på Moesgaard. Det var en stor succes, og 

som har skabt plads på lageret igen. 

 

På specialefronten er der flere specialer på vej, herunder Rachel 

Facius Andersens speciale fra 2018, ”Pilgrimsmærker - helgenkult, 

magisk tænkning og religiøs identitet”, Kasper Terp Høgsbergs 

speciale fra 2016, ”Bjørnkærs opbygning og udvikling gennem det 

arkæologiske kildemateriale” og Alice Madsens speciale fra 2004, ” 

Bogspænder og bogbeslag af metal i Danmark indtil ca. 1600 – 

identifikation, typologi, datering og proveniens”. 

 

Desuden har vi i samarbejde med Marie Foged Klemensen valgt at 

genoptrykke hendes speciale fra 1999, ”Huskonstruktioner i tidlig 

middelalderlig landbebyggelse – en kritisk vurdering af 

udviklingsteorier og terminologi samt en analyse af udgravede 

hustomter i Jylland ca. 1100-1300”, da der stadig er stor 

efterspørgsel på det. 

 



Vores videre mål for MAF er at gøre foreningen mere synlig, dette vil 

komme især komme til udtryk gennem mere synlig reklame, vores 

påmindelse af diverse foredrag og seminarer gennem Facebook og 

større deltagelse ved forskellige arrangementer. 

 

Jeg vil på bestyrelsens vegne takke for et godt år i foreningen og se 

frem til et nyt begivenhedsrigt år. 

- TAK! 

2. b. Årsmødets godkendelse af den aflagte beretning. 

Godkendt. 

 

3. a. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne 

år. 

Fås senere af Erik. 

 

3. b. Årsmødets godkendelse af det fremlagte regnskab. 

Godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Nyt kontingent på 195kr for tilsendte nyhedsbreve og AD.  

De andre fastholdes til 90kr. 

Kontingentet godkendes.  

 

5. Behandling af evt. indkomne forslag. 

Bestyrelsen fremsætter et ønske om opdatering og fornyelse af 

foreningens vedtægter. (kopieres ind senere) 



Godkendes. 

 

6. Valg af bestyrelse. 

På valg er Johan Larsen, Cecilia Garney & Mathias Hansen. 

 

Cathrine trækker sig. Mathias Hansen opstiller ikke.  

Det passer dermed med det nye antal i bestyrelsen.  

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

… Ellen.  

 

8. Valg af to revisorer. 

Morten Larsen.  

Frederik Lange.  

 

9. Valg af revisorsuppleant. 

Niels Engberg.  

 

10. Eventuelt. 

Ingen.  


