Årsmøde referat:

1. Valg af dirigent.

Michael Sørensen

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

Efter sidste årsmøde var der i bestyrelsen enighed om at gennemføre en
større ændring af MAF som forening. Årsagen hertil, skulle findes i at
MAF var blevet en forening med flere ”ben”: Et udgivelsesben, der trykker
specialer, gode opgaver mm. fra middelalder- og renæssancearkæologi på
AU, men også en forening der brugte enormt meget tid på nyhedsbrevet.
Her skal specielt Poul Thomsen, nævnes. Han har brugt utællelige timer på
at opstøve historier fra felten, konferencer og bognyt. Det gør han stadig,
men målet er fremover, at specielt konference- og bognyt skal kunne findes
igennem Facebook og hjemmesiden. En af årsagerne til dette er at
PostNord, endnu engang, har hævet prisen på frimærker. Dette gør det
svært at sende et godt og fyldigt nyhedsbrev ud til foreningens medlemmer.

En stor del af de ændringer som det blev vedtaget af bestyrelsen at
gennemføre var en gennemgående opdatering af vedtægterne. Dette
skyldes, at de gamle vedtægter var ganske forældede og besværliggjorde en
del af det daglige bestyrelsesarbejde. På årsmødet blev de nye vedtægter
præsenteret, og disse skulle således bevirke at bestyrelsesarbejdet i fremtiden

kan glide nemmere. Eksempelvis kan man nu ikke længere betale
med girokort.

Et andet vigtigt element af disse ændringer, var indførslen af MobilePay. I
bestyrelsen har der længe været et ønkse om at kunne imødegå betalinger
med mobilepay. Dette er specielt til det salg der foregår i det daglige på
Moesgård, da de færreste i dag går rundt med rede penge. Det har vi
endelig fået gennemført, og vi kan nu endelig tage det i brug. Det glæder vi
os til.

MAF har i mange år gerne villet have et nyt logo, da ingen rigtig kendte til
vores eksisterende logo. Vi er stolte af at kunne præsentere det nye logo,
som er designet af Emma Nielsen. Vi har flere forskellige udgaver som kan
bruges til de relevante situationer.

Det nyeste speciale som MAF kan præsentere er Ditte Madsbølls speciale
om jyske seglstamper. Vi er enormt glade for at kunne sælge af det allerede
i dag. Derudover kan vi også præsentere Emilie Dueholms bachelor, som er
udgivet som det sidste Småskrift i den række.

Derudover blev vi enige om at udfase en gammel traver. Vi forhørte os
blandt flere af foreningens medlemmer om de kendte forskel på
henholdsvis Anno Domini og Småskrifterne, og resultatet af denne
spørgerunde, var at der var slående få der kendte denne forskel. Derfor blev
vi enige om at benytte os af det kendte navn Anno Domini og udfase
Småskrifterne. Det betyder at de tekster der tidligere blev udgivet i

Småskrifterne nu er at finde i Anno Domini, som vil variere i format alt
efter hvilket materiale der er Anno Domini redaktionen i hænde.

2. b. Årsmødets godkendelse af den aflagte beretning.

Beretningen godkendes

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

Se seperate afsnit i slutningen af årsmøde referatet.

3. b. Årsmødets godkendelse af det fremlagte regnskab.

Regnskabet godkendes.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

De forudgående kontingenter hhv. 150 for trykt og sendt nyhedsbrev og
Anno Domini (AD), 90kr for nyhedsbrevet tilsendt som PDF og AD sendt
trykt og 90kr for trykt og selvhentet på Moesgård.

Under årsmødet blev diskuteret, hvilken form nyhedsbrevet skulle have
fremover. Med det forudgående års ændringer er nyhedsbrevets form
ændret og opdelt noget.

Det trykte format er noget forældet, men samtidig har en lang række af
abonnenterne fortsat ønsket et trykt eksemplar tilsendt. Med det som
baggrund er beslutningen om fortsat at trykke nyhedsbrevet blevet taget.

5. Behandling af evt. indkomne forslag.

Bestyrelsen fremsætter et ønske om opdatering og fornyelse af foreningens
vedtægter.

De foreslåede vedtægtsændringer vedtages.

6. Valg af bestyrelse.

På årsmødet blev Poul Thomsen genvalgt. Derudover blev Erik Jensen
Cathrine Frederiksen og Serena Jepsen indvalgt.

Fra bestyrelsens side takkes Line Lauridsen, Lars Ole Kirk og Lise Hjort
Riishede for godt samarbejde og godt foreningsarbejde. De ønskes alt held
fremover.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På årsmødet stillede Inger Laigaard, Emma Andrea Husted & Ellen Bekker
Thorkilsen op in absentia.

8. Valg af to revisorer.

Line Lauridsen og Lars Ole Kirk vælges.

9. Valg af revisorsuppleant.

Mads Bjerregaard

10. Eventuelt.

Intet.

Kasserens bemærkninger
Kommentarer til de enkelte delregnskaber
Nyhedsbrev og administration: Denne post præsenterer i 2017 et underskud
på 1.048,13 DKK. Underskuddet skal givetvis ses i kontekst med et
faldende antal abonnenter kombineret med stigende portopriser.
Middelaldertræf: Foreningens træf var en stor succes, selvom maden herfra
gav et netto underskud på 997,00 DKK. Til gengæld faciliterede det et stort
bogsalg.
Specialer: Salget af specialer var på hele 12.811,50 DKK i 2017, hvilket er
det største i flere år. Dette skyldes bl.a. træffet og den store interesse der
blev vist i de nye specialer, som blev trykt i 2017. De selvsamme specialer
kostede 12.525,01 DKK at trykke. Der er indkøbt en stor mængde af porto
og kuverter, hvilket er regnet sammen under denne post.

Diverse: I forbindelse med en workshop for bestyrelsen er et mindre beløb
brugt 462,80 DKK.

Balance
I tidligere år er der i balancen indført den anslåede værdi af foreningens
boglager. Dette overslag er baseret på en årlig optælling og vurdering af

den totale salgsværdi. Imidlertid sælger de enkelte specialer primært
indenfor den første 5 års periode, hvorefter det økonomiske udbytte af det
eksisterende oplag stagnerer. For at give et bedre indtryk af foreningens
egenkapital, har kassereren valgt fremadrettet at nedskrive alle publikationer ældre end 5 år til værdien kr. 0,00.

Status
Foreningen kan ved regnskabsårets udgang præsentere et samlet underskud
på 6919,84 DKK, hvilket må anses for rimeligt set i sammenhæng med
foreningens aktiviteter i det pågældende år.

På foreningens vegne
Johan Sandvang Larsen
Kasserer

