Referat af Harald Blåtands Laugs årsmøde 2017
1. Udpegning af Laugforsamlingsstyrer (dirigent) v.Oldermanden
Louise Lecanda blev udpeget uden modkandidater
2. Oldermanden byder velkommen
Oldermanden bød gæsterne velkommen til årsmødet.
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Laugstyrelsesformandens beretning om det forløbne år, herunder medlemsstatus
Ærede Laugforsamling – og i ydmyghed og dybeste respekt: Ærede Oldermand
Det er mig en oprigtig fornøjelse at fremlægge årsberetningen for 2016 som følger:
I 2016 har Laugstyrelsen afholdt 6 Laugstyrelsesmøder, hvor Laugstyrelsen ved sit fremmøde har
været mere en 2/3 beslutningsdygtige
I 2016 udtrådte Laugstyrelsesmedlem og medstifter af HBL, tidl. Kommunaldirektør for Slagelse
Kommune, Søren Lund Hansen, af Laugstyrelsen, da han forlod Slagelse Kommune. Efter Lund
Hansens eget ønske, ønskede han i denne forbindelse ligeledes også, helt og aldeles, at udtræde af
HBL som menigt medlem, hvilket Laugstyrelsen har accepteret.
Denne udtrædelse har medført en ændring i Laugets vedtægter, hvor Laugstyrelsen ved denne
vedtægtsændring, jf. vedtægternes paragraf 14, var tilstede med mere end 2/3 af styrelsens
medlemmer, idet styrelsen var fuldtallig
Vedtægtsændringerne blev dermed godkendt, og er indføjet i paragraf 7, første afsnit, der herefter i
sin helhed hedder som følger:
Laugstyrelsen består af 8 medlemmer, idet der ved valg af nye medlemmer til Laugstyrelsen
udvælges personer fra lokalområdet med internationale relationer, ligesom der tilstræbes en ligelig
fordeling af alder og køn. Dog er den ene af pladserne i Laugstyrelsen forbeholdt den til enhver tid
siddende borgmester i Slagelse Kommune.
Laugstyrelsens 7 øvrige medlemmer har i øvrigt, iht. Vedtægterne tilkendegivet at de alle ønsker at
sidde i Laugstyrelsen på livstid og dermed til naturligt frafald, eller ved eget velbegrundet ønske om
at udtræde.
Laugets hjemmeside er nu opdateret, og samtlige medlemmer i Lauget kan logge sig på den lukkede
medlemsdel af hjemmesiden med eget navn og password. Laugets medlemmer er på den lukkede
del angivet med foto, navn, nationalitet og titel. Skal man i forbindelse med et af medlemmerne,
knytter laugskriveren forbindelse mellem et eller flere medlemmer efter ønske.
Lauget har i 2016 udført repræsentative besøg ved receptioner, samt afholdt et oplysende, og
belevent foredrag om lauget overfor én af Slagelses store loger.
Lauget har året igennem arbejdet for en stærkere og mere profilerende indsats omkring udbredelsen
og kendskabet til Lauget. Der arbejdes fortsat intenst på dette.
Lauget har i 2016 ved 5 optagelser, hhv. den 15. marts, den 3. maj, den 8 juni, den 6. september og
den 28. oktober, optaget 15 medlemmer som følger:
Thomas Ejlersen (partner), Christian Rudolp-Christiansen, John Dyrby Paulsen, Hasse Ferrold
(International ambassadør), Kirsten Sigaard, Jesper Rønn Kristiansen, Joachim Carstenschiold, Mads
Støjer Rasmussen, Bent Østergard, Inge Grønvold, Jirri Brodsky, Susanne Ties, Niels Lien (partner),
John Hesselholt og Ulrich Mosegaard.
Laugstyrelsen har ved højtidlighed og edsvoring, ode og ærbødighed, optaget siddende borgmester
Stén Knuth som fuldgyldigt Laugstyrelsesmedlem, jv. Vedtægtgernes paragraf 7. Optagelsen foregik
på borgmesterkontoret, den 6. december 2016 kl. 12.30, hvor optagelsen blev gennemført af
Oldermand, Laugstyrelsesformand og laugstyrelses næstformand i forening.
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Det opfordres stadigvæk til Laugets medlemmer, at de kan bruge Laustyrelsen til at optage
udenlandske gæster, når disse er på besøg på medlemmernes virksomheder.
Pr. dags dato tæller lauget 51 medlemmer, hvoraf de 39 er Danske medlemmer og 12 fra andre
nationaliteter, herunder og bla. Kina, Belgien, Tyskland, Holland, Trinidad Tobacco, m.fl. Totaltallet
er, på trods af 15 optagelser, dog steget med lidt mindre end de 15 ny-optagede medlemmer, da vi
har slettet restante medlemmer og deres medlemskab efter behørige rykkerskrivelser.
Laugstyrelsen har i 2016 udsendt 2 nyhedsbreve – det første i september og det seneste i december
måneder 2016
Laugstyrelsen forhandler pt. med Harboes Bryggeri om en fornyet aftale omkring brygning og
levering af Harald Blåtands Laug Øl. Bitter og øl forhandles og distribueres i øvrigt gennem vores
partner, Slagelse Vinkompagni, som også og endvidere leverer til Museet Trelleborg.
Laugstyrelsen ser frem til et givende og udviklende 2017.

4. Fremlæggelse af Laugets reviderede og godkendte årsregnskab ved Laugkasseren
Det reviderede regnskab blev fremlagt af Lis Tribler
5. Orientering om udskiftning i Laugstyrelsen v. laugstyrelsesformanden
Borgmester Stén Knuth har erstattet tidligere kommunaldirektør SLH som laugstyrelsesmedlem
6. Orientering om planerne for det kommende år v. laugstyrelsesformanden
Laugets største udfordring er at skabe en positiv synlighed hos laugmedlemmerne. Hvis man som
laugsmedlem i sin virksomhed ønsker at give en samarbejdspartner eller gæst en særlig oplevelse,
som man selvfølgelig foreslår fordi man finder det positivt som oplevelse, så står vi som laugstyrelse
stå til rådighed hvis vi overhovedet har mulighed
Laugstyrelsen vil også gerne fremme fremme, at når man først har anbefalet én, så ser vi gerne at
indstilleren deltager i optagelsen og i middagen bagefter. Vi agter fremadrettet at orientere
laugsmedlemmerne fremadrettet hvem vi optager, og så kan laugsmedlemmerne melde tilbage hvis
de ønsker at deltage i de enkelte optagelser.
Fra laugstyrelsen skal skal lyde en stærk opfordring til laugsmedlemmerne, om fortsat at byde ind
med nye forslag til medlemmer af navne som vi ikke tidligere har drøftet i laugsstyrelsen.
Laugets ambassadør, Hasse Ferrold, udsender en række nyhedsbreve som laugstyrelsen bliver
orienteret om. Der vil vi foreslå som laugstyrelse, at laugstyrelsen en eller to gange om året vælger
et arrangement som passer til HBLs medlemmer, og som laug deltager i de udvalgte arrangementer.
På denne måde kan laugsmedlemmerne tilvælge at deltage i disse udvalget arrangementer.
Laugstyrelsen påtænker også fremadrettet at arrangere yderligere et fast årligt møde i laugsregi. Vi
påtænker derfor at invitere medlemmerne til et officielt arrangement på Trelleborg under den årlige
vikingefestival.
Via Hasse har vi inviteret en lang alle ambassadører til at blive medlemmer af HBL. Det er et år siden
vi påbegyndte processen. Hasse er efterfølgende blevet kimet ned, og vi sender en bus fra Egons til
København den 11. juni, de kan tage familien med, børnene kan lege på legeparken imens, og så
kører vi dem ud til Trelleborg og optager. Borgmesteren tilbød, at tage imod ambassadørerne på
rådhuset når de ankommer til optagelsen.

7. Eventuelt
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Hasse oplyste om, at der er interesse for lauget hos kinesiske grupper som kommer til Danmark, og
at han kan lægge et godt ord ind. Han foreslog også optagelse af nye medlemmer som arbejder med
Bluetooth teknologi, konkret eksempel var er en udvikler fra B&O.
Det blev foreslået at tage gaver med til udlandsbesøg fra Trelleborg, der kan man få smykker til billige
penge med masser af historie.
Laugformanden oplyste, at vi er i dialog med det svenske Trelleborg om et muligt samarbejde.

8. Mødet afsluttes ved oldermanden
Dirigenten nedlagde sin rolle. Oldermanden bød ind i de tilstødende lokaler til årsmødets middag.

