Referat af årsmøde 2016 i Harald Blåtands Laug den 25. februar 2016
1. Udpegning af Laugforsamlingsstyrer (dirigent)
Jens Grønkjær blev udpeget til dirigent
2. Oldermanden byder velkommen
Der blev budt varmt velkommen af oldermanden
3. Laugformandens beretning om det forløbne år, herunder medlemsstatus
 Lauget har 43 medlemmer, heraf er godt 30% udlændinge fordelt på 7 nationer, langt de
fleste er optaget i 2015.
 Lauget har fået ny laugskriver, Jarvin Mellemgaard
4. Fremlæggelse af Laugets reviderede og godkendte årsregnskab ved Laugkasseren
Der er tale om et regnskab for både 2014 og 2015, da det ikke tidligere har været lavet. Lauget har
haft indtægter på 30.900 kr. og udgifter på 24.560 kr. Regnskabet er vedlagt dette referat.
5. Orientering om eventuel udskiftning i Laugstyrelsen
De nuværende laugstyrelsesmedlemmer sidder foreløbig til 2017. Dog er tidligere
kommunaldirektør udtrådt, og vedtægterne ændret således at det fremover er den til enhver tid
siddende kommunaldirektør som er medlem af laugstyrelsen.
6. Orientering om planerne for det kommende år
 Abba-bandet ”Arrival from Sweden” spiller i Sorø den 4. juni. Ved den lejlighed vil bandets
medlemmer og Benny fra det rigtige Abba blive optaget i lauget. I VIP-logen vil der kun
blive solgt Harald Blåtands Laugs øl, og laugstyrelsen vil servere for publikummet
 Lauget vil i fremtiden engagere sig og involvere sig ved aktiv tilstedeværelse i events,
prominente besøg og andet i Slagelse Kommune. Planer for det kommende år er, vi skal
brede os mere ud. Vi skal have hjemmesiden op og køre og til at sende nyhedsbreve ud. Vi
skal alle have mulighed for at gå ind og kigge på den lukkede del, så kommer der
optagelsesår, profession og land sammen med det foto der er taget og en email-adresse
som der kan klikkes på så man kan kontakte hinanden. Derudover bliver der mulighed for
at bestille øl og bitter via hjemmesiden. Mere promovation til officielle begivenheder, når
der sker noget, så træder HBL’s laug til og deltager. Vi vil meget gerne være større.
 Lauget vil afholde 5 optagelsesceremonier i 2016
7. Eventuelt
Der vil være koncertarrangement på Trelleborg den 23. juni
Bred enighed om, at der skal optages flere medlemmer og laves arrangementer for medlemmerne,
det kunne f.eks. være virksomhedsbesøg
8. Oldermanden siger farvel
Oldermanden takkede for god ro og orden.

