Referat af årsmødet 27/10 2003
Mariager 30/10 2003
Årsmøde i Birgittaforeningen
Mandag d. 27/10 afholdtes Birgittaforeningens årsmøde (generalforsamling) i Sognegården.
Velkomst ved foreningens formand Jens Søndergaard.
Som dirigent valgtes borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen, som startede med at erklære mødet
rettidigt indkaldt.

Formandens beretning:
• I årets løb har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Møderne foregår på skift privat hos
bestyrelsesmedlemmerne.
• Siden sidste årsmøde har der i foreningens regi været afholdt 4 arrangementer for alle medlemmer
og andre interesserede:
17/3 foredrag ved Per Sloth Carlsen om Mariager Kloster og andre klostre, som har inspireret
Birgitta i udformningen af birgittinerklostrene.
8/4 rejsemøde forud for turen til Vadstena.
11/5 i samarbejde med Mariager Kirke og organist Mikael Ustrup koncert i Mariager Kirke med
Hildegard-ensemblet.
I juni tur til SBE-årsmøde i Vadstena i Sverige. Fra Mariager deltog 13 i turen, og vores delegation
udgjorde dermed den største gruppe blandt de mange europæiske byer, som deltager i SBEsamarbejdet. Søndergaard fortalte om de mange forskellige aktiviteter og udflugter i forbindelse
med årsmødet.
• Kommende arrangementer:
En mulighed er en tur til Maribo, som med 6 birgittinernonner igen har fået et levende kloster i
byen. Turen kunne evt. forgå i slutningen af marts 2004 en lørdag, med afgang om morgenen og
hjemkomst samme aften.
Evt. endnu en tur til Vadstena i Sverige, med mulighed for at bo på klosteret.
Et arrangement i forbindelse med ”Pilgrimsbevægelsen”, som er ved at vinde fodfæste i Danmark.
Der foregår initiativer om pilgrimsvandringer omkring Viborg.
Tur til SBE-årsmødet i Naantali i Finland i Kr. Himmelfartsferien i marts 2004.
• Takket være en stor indsats af Mikael Ustrup er det nu muligt for medlemmer og andre
interesserede at finde nyt om foreningen på nettet.
Under adressen www.mariagerkirke.dk/birgitta/ kan man læse om foreningen, se offentlige
referater, læse om kommende arrangementer og med tiden finde flere relevante ”birgitta-links”.
Ligeledes er det nu muligt for foreningen via e-mail at komme i kontakt med udenbys medlemmer,
ligesom vi naturligvis kan kontakte alle medlemmer, der har opgivet en e-mailadresse til vores
medlemsliste.
• Nyt fra SBE:
På årsmødet i Vadstena i juni blev Jens Søndergaard endnu engang genvalgt til formand (president).
Arbejdet i SBE foregår ikke helt gnidningsfrit; der er tale om en lidt ”skrøbelig” forening, såvel
økonomisk som administrativt – bl.a. på grund af store geografiske afstande mellem
medlemsbyerne og bestyrelsesmedlemmerne.
Den sydtyske gren af SBE havde planer om et ungdomsudvekslingsprogram, som desværre aldrig
blev til noget.
Et andet projekt, som måske er i farezonen - af økonomiske årsager, er Per Sloth Carlsens arbejde
med at udgive et ”birgittaatlas” – en bog med præsentation af de ca. 50 europæiske birgittabyer.
Skønt der er givet tilsagn om økonomisk støtte fra flere fonde (bl.a. Dr. Margrethes fond) er der
endnu langt igen.

SBE stod bag en Birgittaudstilling i Bruxelles, som senere har været på tur rundt i Europa. Kunne
ses på Mariager Rådhus i august.
SBE’s bestyrelse holder halvårsmøde i Finland til januar og årsmøde samme sted i Kr.
Himmelfartsferien 2004.
Bestyrelsen består pt. af 1 dansker (Jens Søndergaard), 1 hollænder, 1 svensker, 1 finne og 2
tyskere.
Formandens beretning godkendtes.

Kassererens beretning:
Leo Poulsen fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 819 kr., således at foreningens
egenkapital er på 4.120 kr.
Medlemslisten viser, at vi har 51 medlemmer – hvoraf en del endnu ikke har betalt dette års
kontingent!
Regnskabet godkendtes.

Fastsættelse af kontingent:
På bestyrelsens forslag bibeholdes satserne som følgende:
Enkeltperson 50 kr., familie 75 kr. og 400 kr. for virksomheder.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Leo Poulsen ønskede at trække sig fra bestyrelsen pga. manglende tid. Tak til Leo for et stort
arbejde for foreningen. Vagn Andreasen (suppleant) indtræder i bestyrelsen i stedet.
Barbro Johansen og Jens Aksel Mortensen var på valg, og blev begge genvalgt.
Karen Lauridsen fortsætter som suppleant og revisor.

Eventuelt:
Kritik af at foreningens hjemmeside ikke kan findes via søgemaskiner. Vi vil forsøge at ordne
problemet.

Foredrag
Efter årsmødet havde foreningen i samarbejde med Mariager Museum arrangeret foredrag ved
museumsinspektør Bo Gregersen, Øm Kloster, som levende og engageret fortalte under overskriften
”Østjyske Herreklostre”. Vi hørte en meget lærerig og spændende beretning om klostervæsenets
tidligste historie, senere udvikling og udbredelse i Danmark, om de forskellige ordener,
klosterregler og dagligdagen i et middelalderkloster.

På bestyrelsens vegne
Jens Aksel Mortensen
Sekretær

