
Referat af årsmødet 24/10 2005 

 

Årsmøde i Birgittaforeningen  

24/10 2005 i Sognegården 

 

Dagsorden:  

1 Valg af dirigent 

2 Formandens beretning 

3 Kassererens beretning 

4 Fastsættelse af kontingent 

5 Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer 

6 Eventuelt 

 

Referat: 

Velkomst ved formand Jens Søndergaard. 

ad 1 Erik Kirkegaard Mikkelsen blev valgt som dirigent. Han erklærede straks mødet gyldigt, da det 

var korrekt varslet i pressen. 

ad 2 I sin beretning fortalte formanden om årets arbejde i bestyrelsen. Der har været afholdt 4 

bestyrelses-møder, hvor der bl.a. er blevet arbejdet med planlægning af tur til Øm Kloster (senere 

aflyst pga. manglende tilslutning), ligeledes har der været arbejdet med en tur til Rom med 

mulighed for indkvartering hos Birgitta-nonnerne. Bestyrelsen har fået fremstillet T-shirts med 

foreningens logo – pt. udsolgt. Lige nu arbejdes der på at skaffe Vadstenaskuespillet ”Visa mig 

Vägen” til Mariager i 2006. Til årsmødet i 2006 håber vi på at skaffe Birgittaeksperten Tore Nyberg 

som foredragsholder. 

 

I den internationale forening, SBE, har der netop været afholdt årsmøde; denne gang i Maribo. Til 

årsmødet deltog Mariager med den største delegation. Et vellykket møde. Næste årsmøde i SBE 

afholdes 2006 i Holland. 

 

Formandens beretning godkendt. 

 

ad 3 Foreningens regnskab blev godkendt. 

 

ad 4 Efter afstemning blev det besluttet at forhøje kontingentsatserne: satsen for enkeltpersoner 

hæves fra 50 til 75 kr., for familier stiger satsen fra 75 til 100 kr. og for virksomheder bibeholdes 

satsen på 400 kr. 

 

ad 5 Barbro Johansen, Marna Jensen og Jens Aksel Mortensen var på valg og blev alle genvalgt.  

Karen Lauridsen blev genvalgt som suppleant og revisor. Vagn Andreasen blev genvalgt som 

suppleant. 

 

ad 6 Under eventuelt blev der foreslået et par foredragsholdere til kommende arrangementer. Der 

blev opfordret til et tættere samarbejde mellem de to danske Birgittabyer Maribo og Mariager. 

Muligheden for at udnytte det nuværende dommerkontor til ”Birgittaformål”, når og hvis det 

engang nedlægges, blev diskuteret. Det blev foreslået at få fremstillet en Birgittafolder. Et par 

medlemmer efterlyste visioner og initiativer med appel ud over lokalområdet. Bestyrelsen vil drøfte 

disse forslag og tilkendegivelser på kommende bestyrelses-møder. 

Dirigenten takkede for god ro og orden samt en god stemning under mødet. 

 

 

Efter årsmødet fortalte Vagn Andreasen på vanlig spændende og engageret måde om Birgittas liv 

og klostrets udvikling og betydning for Mariager. Udgangspunkt for foredraget var hans egen bog: 

”I Birgittas Fodspor.” 

 

 

Jens Aksel Mortensen 


