
Årsberetning  for Ulvsborgens Venner 2019 
 

Bestyrelsen lægger meget arbejde og mange tanker i at gøre det let og spændende at 

være medlem af Ulvsborgens Venner. Foreningen og Ulvsborg har været igennem 

mange forandringer de seneste år og det er jo skønt at kunne skrive at 2019 har 

været et roligt år set med foreningsøjne. 

Selvom det overordnet set har været et roligt år, så er det ikke det sammen som at 

der ikke er sket en hel masse. Og når man får anledning til at genlæse nyhedsbreve 

og mails, kigge i både Ulvsborgs- og min egen kalender. Så er der godt nok sket rigtig 

meget. 

Medlemsportalen. 
Vi har fra bestyrelsens side lagt en masse tid og anstrengelser i, at gøre det let at 

være medlem. Og også lidt mindre arbejdstungt at sidde i bestyrelsen. Den sidste del 

har nu ikke helt båret frugt endnu, men det forventer vi kommer, efterhånden som vi 

bliver fortrolige med det nye medlemssystem og alt det det kan. Det er jo ingen 

hemmelighed, at det har voldt lidt startvanskeligheder at få opkrævet kontingent, få 

det hele registreret rigtigt, sat alle de rigtige flueben og i det hele taget at få overblik 

over funktionerne OG faldgruberne, der ligger gemt i systemet.  

Hjemmesiden kører også og der er masser af inspiration og information tilgængeligt 

der. Aktivitetslisten er rykket ind i medlemssystemet, ligesom alle tilmeldinger er det. 

De sidste 3 år har vi lavet det kommende års sæsonplanlæning på det første 

bestyrelsesmøde efter sommersæsonen, dvs på mødet i august/september. Det 

betyder, at man kan få overblik over og tilmelde sig langt de fleste aktiviteter i god 

tid. 

For at alle skal have mulighed for at følge med i, hvad der sker i bestyrelsen, har vi 

også valgt at lægge referaterne ud der.  

Nye telte, borde og bænke 

Takket være donationen fra DUFs lokalpulje (Dansk Ungdoms Fællesråd) har vi fået 

fine nye telte, kogeø, køkkengrej og masser af bord og bænke til glæde og gavn for 

os alle sammen. 

Vi har brugt det flere gange i løbet af året og glæder os til at få det endnu mere i spil i 

fremtiden. 

Og nu til nogle årets aktiviteter: 

Skosyning 
I februar afholdt vi et meget vellykket skosyningskursus, hvor alle deltagere med stor 

entusiasme gav sig i kast med at fremstille tidrigtige sko. En rigtig god weekend med 

godt humør og god stemning.  



Medlemsdag 
På forårets medlemsdage blev der arbejdet på håndværkerhuset, ryddet op under 

tårnet, bygget på fåreskjulet, klargjort til åbning og meget meget mere.  

Kristi Himmelfartstræf og sommerfest 
Det er vigtigt at huske hyggen…  så i forbindelse med træffet var der igen i år 

sammenskudssommerfest for alle der kunne være tilstede, både medlemmer og 

aktører. En hyggelig tradition der markerer at nu er åbningssæsonen startet med alt 

hvad dertil hører. 

KMM 
2019 blev vores første år som pandekagebagere på Københavns Middelalder Marked. 

En sej, men og så sjov og fantastisk oplevelse for alle der tog del i arbejdet. Vi blev i 

hvert fald rigtig meget klogere på at skulle bage SÅ mange pandekager. Vi håber på 

flere hænder i år… så det er lidt mindre hårdt arbejde at fylde penge i 

foreningskassen. Kom og vær med! 

Åbningsuger 28-31 
Det blev uger med rigtig god formidling og masser af søde, videbegærlige og 

standhaftige gæster der til trods for varmen blev hængende længe. Anmeldelserne 

var overvejende gode og det samme er besøgstallene.  

Tur til Tyskland  

Vi havde igen i år en lille gruppe afsted til Friedland. Husk der er plads til flere der 

deltager, så hold øje med aktivitetslisten. 

Folkemøde 
Igen i år havde vi folk afsted til folkemødet for at repræsentere Ulvsborg, bage 

pandekager og underholde børn og barnlige sjæle. Vi deltager også i 2020. 

Medlemsdag september 
Endelig fik vi klinet gulvet i håndværkerhuset færdigt og repareret nogle af væggene. 

Det blev en rigtig dejlig dag hvor samarbejdet blomstrede og humøret var højt. 

Efterårsferie 
En håndværkets uge hvor vi arbejdede med efterårssysler, indgangsportal, 

madlavning, slagtning, plantefarvning og meget mere.  

Jagtskydning 
Der blev traditionen tro afholdt jagtskydning. Desværre kun med få deltagere fra 

Ulvsborg.  

Tur til Vikingelandsbyen 
Udflugt til Vikingelandsbyen og besøg på Kroppedal Museum. En dejlig tur med 

rundvisning i vikingelandsbyen, en tur over broen og besøg på museet.  

Kulturnatten i Aksen 

Også traditionen tro var vi repræsenteret til Kulturnatten, hvor vi viste lidt af det vi 

laver på Ulvsborg og havde god tid til en snak med gæsterne. 



 

Juleåbent og julefest 
Første gang med vores juleåbning i dens nye form. Vi havde dejligt mange gæster, 

der havde taget sig tid til, at kigge forbi det meget lille, men også meget hyggelige 

marked. Vi fik rigtig gode tilbagemeldinger også på den dejlige stemning og formidling 

i Salshuset. 

Julefesten var en dejlig aften oven på en meget dejlig dag! Det blev en lidt særlig dag, 

med masser af praktiske gøremål på dagen og glade besøgende - og så toppet med 

en super hyggelig fællesaften. Traditionen tro med rigelige mængder dejlig mad, 

Sidses æbler, raflegaver, latter og varme kinder.  

 

Medlemsundersøgelsen 
Jeg vælger at tage den med her fordi den, selvom den først er udført i 2020, er 

udsprunget af det arbejde bestyrelsen har lavet i løbet af 2019. 

I løbet af året har vi samlet tilbagemeldinger, holdt møder, evalueret og arbejdet med 

værdier og måden vi er forening på. Vi har lagt en masse arbejde i at lave et alsidigt 

program for året og ALT det tilsammen har ledt frem til at spørge alle jer, hvad i 

synes og har af gode ideer. 

I skrivende stund er bestyrelsen stadig ved at bearbejde de indkomne svar. Nogle af 

problemstillingerne og forslagene kendte vi til i forvejen, men der er også kommet 

rigtig mange nye vinkler, gode idéer og spændende forslag.  

Det bliver en fornøjelse af få lov til at præsentere det for jer.  

 

22.02.20 

Linda Boserup Jensen, formand 

 

 

 

 

 


