Dreki Vikingernes generalforsamling den 28. januar 2014
Beretning.
Det har været et aktivt år i foreningen, ikke sådan at vi har siddet lårene
af hinanden på bestyrelsesmøder. Dem har vi ikke holdt mange af.
Tidligt i foråret fik den gruppe, der havde været på Læsø Vikingemarked
en invitation til at deltage og repræsentere Dreki Vikingerne på
Nationalmuseets Vikingemarked i København. Da gruppen havde fået
planlagt rejse og camping samt transport fra campingplads til
Nationalmuseet og var begyndt at bestille campingpladser, blev
invitationen trukket tilbage, fordi brandmyndighederne havde forbudt
teltlejr på den plads, som gruppen skulle have anvist. Det var ærgerligt.
Vi fik en henvendelse fra Moesgaard Museum, hvor en praktikant var i
gang med at samle oplysninger om vikingegrupperne og deres aktiviteter,
om vi var interesserede i at være med i samlingen og på hjemmesiden,
hvilket vi selvfølgelig var. Der er blevet oprettet en blog på
http://blivviking.wordpress.com. Linket bliver sendt til medlemmerne og
bliver sat op på vores hjemmeside.
Vi fik også en invitation til at deltage i et møde med Esbjerg Ungdoms
Fællesråd, desværre var invitationen afsendt dagen efter, at mødet var
blevet holdt.
Midt i april gik vi i gang med at udvide teltet. Vi fik lavet teltstængerne og
syet banerne sammen til teltdug til langsiderne, så vi kunne stille det op
på RVC i uge 30 og arbejde videre på det. Det kom til at gå anderledes,
som I kan huske.
Fra Langhuslauget i Jelling blev vi inviteret til Jelling Vikingemarked ved
Højene i weekenden i uge 27. Vi var en mindre gruppe, der deltog.
Men inden vi kommer så vidt, var der Maj Markedet på RVC. Denne gang
indeholdt invitationen mulighed for både at hjælpe som frivillig i civil og at
bære vikingedragt og være aktiv i værkstederne. Vi var i alt 11 frivillige,
der deltog i Maj Markedet, som strakte sig over onsdag den 1. maj samt
lørdag og søndag den 4. og 5. maj. RVC var godt tilfredse med vores
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indsats, men fra nogle af aktivisterne har lydt kritik af, at de fik indtryk af
at de frivillige blev brugt som ferieafløsere for det faste personale. Det
mener vi ikke er hensigtsmæssigt, så derfor vil vi i år foreslå RVC, at vi
får mulighed for efter vores eget valg at deltage som civile frivillige eller
som vikinger.
Som nævnt var vi en mindre gruppe vikinger, der tog til Jelling og
repræsenterede Dreki Vikingerne på Vikingemarkedet ved Højene. Vi fik
et midlertidigt medlemskab af Langhuslauget og i tilgift nogle praktiske
opgaver som hjælpere i langhusteltet og på pladsen. Derudover havde vi
mulighed for at underholde publikum og stifte bekendtskab med vikinger
fra andre klubber. Det sidste er ikke det mindst vigtige, og der skal lyde
en opfordring til at efterkomme invitationen til Vikingemarkedet ved
højene i 2014.
Og nu til årets store begivenhed for Dreki Vikingerne, uge 30 på RVC
med ride opvisning og meget andet. Som nævnt lykkedes det at få sat
teltet op, men på grund af mange andre aktiviteter, blev der ikke tid til at
arbejde på at få det gjort færdigt. En af årsagerne var, at RVC havde
mange opgaver, hvor det denne gang blev tydeligt, at vi for nogle
aktiviteter blev ferieafløsere for det faste personale. Det gik særligt ud
over Anette, som både skulle stå for sølvværksted på markedspladsen,
ride opvisning og være i sølvværkstedet med Dreki Vikinger nogle
aftener. Stor tak for din indsats og tålmodighed. Det skal også nævnes, at
træmændene gjorde et stort stykke arbejde, både med
fremstillingsarbejde på værkstedet og tålmodighed overfor nysgerrige
turister samt Jan for hans nærmest utrættelige opfindsomhed med lege
med turister, både børn og voksne. I det hele taget forløb uge 30 så vi
godt kan være stolte af både vores indsats og af os selv. Mest berømmet
må rytterne dog blive for både deres opvisning og deres disciplin. Ved
alle opvisninger på alle dage var der 20 eller flere ryttere på banen. Flot
klaret. Endelig vil jeg nævne plastic lejren. Også her fungerede tingene
godt. Det første morgenhold fik gjort bad og toiletforhold så flotte, så de
var nemme at vedligeholde for de efterfølgende morgenhold.
Forplejningen manglede ikke noget. Tak til Aage for indsatsen med
tilstrækkelig og varieret aftensmad. Selv legen og festen onsdag aften
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forløb under ordnede forhold med vandkamp, bordfodbold, fadøl og musik
og dans. Glæd jer allerede til uge 30 på RVC til sommer.
Sidst på sommeren var vi nogle i civil på Bork Vikingemarked, hvor vi traf
vikinger fra Lindholm Høje, som spurgte, og der kunne være nogen fra
Dreki Vikinger, der kunne tænkes at ville deltage i deres Vikingemarked
den 28. og 29. juni 2014. Vi lovede at bringe dette videre til
medlemmerne. Se mere på: www.lindholmhoeje.dk . Dette link bliver
også sendt ud til medlemmerne.
Sidst på sommeren fik vi en invitation til at deltage i Marie Festival i
Ansager. Foreningens rolle heri var blot formidling af invitationen, da
tilmeldingen skulle ske direkte til arrangørerne, men det er da interessant,
at der begynder at være nogen, der opsøger os, for at få os med, i stedet
for at vi skal være de opsøgende.
Af øvrige aktiviteter vil jeg blot nævnt, at vi har afholdt sy aftener på RVC
ca. 1 gang om måneden fra september og vi fortsætter til slutningen af
april. Den 3. marts kommer Christin fra RVC og vil snakke med os om
rollespil på markedspladsen i uge 30. Vi håber, at mange vil komme til
denne sy aften og høre om rollespillene. Det er selvfølgelig uden
forpligtelse og man kan helt selv bestemme, om man vil deltage i
rollespillene. Der bliver ikke lagt pres på nogen.
Til sidst vil jeg sige tak for et godt år 2013 med mange sjove og positive
oplevelser. Lad os gøre det mindst lige så godt i 2014.
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