Referat af stiftende generalforsamling d. 02-10-2001
Der afholdtes stiftende generalforsamling i Birgittaforeningen Mariager med 33 fremmødte i
Sognegården, tirsdag den 2. oktober 2001, kl. 19.30
Borgmester Erik Kirkegaard Mikkelsen bød velkommen og fortalte kort om oprettelsen af den store forening
SBE – Societas Birgitta Europa. Dette samarbejde fokuserer netop nu på Birgittas 700-års fødselsdag i 2003.
Mariager Kommune har tegnet et medlemsskab af denne forening, og Jens O. Søndergaard er på årsmødet
2001 i Altomünster blevet valgt til ”Europapræsident” for det kommende år.
Årsmødet 2002 afholdes i Mariager i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag d.v.s. 9.-12. maj 2002.
Lokalforeningens formål vil i lighed med SBE være at fremme samarbejdet bredt mellem de måske 50
birgitta-byer kulturelt gennem idræt, folkedans, skoler, enkelt personer, og kommercielt med mulighed for
nye markedspartnere og turisme. Dette samarbejde bør opstå i folkeligt og ikke kommunalt regi, selvom
kommunen naturligvis bakker op om sagen.
Herefter orienterede Jens O. Søndergaard om SBE – organisation, geografisk sammensætning af
forretningsudvalget og det hidtidige arbejde i foreningen. Halvårsmødet i forretningsudvalget, som skal
planlægge årsmødet i maj, finder sted her i Mariager i december. Der er p.t. tilsagn om deltagelse fra
Altomünster, Vadstena og Maribo, mens vi afventer svar fra Finland.
Ideoplæg til Birgittaforeningen Mariager kan være foredragsholdere om Birgitta – skolesamarbejde, hvor
Jens Aksel Mortensen allerede har kontakter – film/video – mulighed for rejsemål, med billig overnatning
o.s.v.
I SBE regi arbejder Per Sloth Carlsen på et Birgitta Atlas, der kan fortælle om de gamle birgittinerbyer i
Europa. Der udgives et skrift med navnet Birgittabrevet, og der arbejdes på et Birgittaspil. Ligeledes har en
gruppe bedt om, at vedtægterne for SBE oversættes fra engelsk til tysk.
Per Sloth Carlsen viste videoklip fra mødet i Altomünster, hvor man kunne få et indtryk af den lille,
hyggelige, sydtyske by.
På vegne af udvalget, bestående af Oscar Holst Jensen, Mikael Ustrup, Per Sloth Carlsen og Allan
Christensen, orienterede A.C. om ideer til aktiviteter i forbindelse med årsmødet 2002. Der arbejdes med
kirkekoncert med Birgittamusik, midnatskoncert i forbindelse med Open by night, middelalder optog, åbne
middelalderkældre – gerne med servering, tur med Veterantog, bus og båd, lysregatta og økumenisk
gudstjeneste med deltagelse af biskop Keld Holm. P.t. er budgettet på kr. 247.400,- hvoraf udvalget har
fundet kr. 70.000,-. Mikael Ustrup laver en Birgitta-hjemmeside, og Per Sloth Carlsen gjorde opmærksom
på, at årsmødet gav anledning til en byfest i historisk regi.
Herefter blev forslag til vedtægter omdelt og oplæst. Efter rettelsesforslag m.h.t medlemmer, graduering af
kontingent og stemmeret, kunne foreningens nye vedtægter ensstemmigt vedtages.
Forsamlingen vedtog et kontingent for enkeltmedlemmer på kr. 50,-, husstand på kr. 75,- og firmaer på kr.
400,-.
Næste programpunkt var valg af bestyrelse. Der var følgende forslag: Jens Aksel Mortensen, Jens O.
Søndergaard, Knud Erik Lægsgaard, Karen Lauridsen, Leo Poulsen, Vagn Andreasen og Barbro Johansen.
Alle blev valgt, og bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand Jens O. Søndergaard 1 år
Sekretær Jens Aksel Mortensen 1 år
Kasserer Leo Poulsen 2 år
Menig K.E. Lægsgaard 2 år
Menig Barbro Johansen 2 år
Suppleant/rvisor Karen Lauridsen 2 år
Suppleant Vagn Andreasen 1 år
Der var ingen spørgsmål til punktet eventuelt.
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