Referat af årsmødet 22-10 2007
Årsmøde i Birgittaforeningen
22/10 2007 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. Jens beklagede, at mødet var blevet annonceret med kun 13
dages varsel, og ikke de 14 dage, som er fastsat i vedtægterne.
ad 1
Erik Kirkegaard Mikkelsen blev valgt som dirigent. Han startede med at forhøre sig, om forsamlingen
kunne acceptere årsmødets lovlighed på trods af den manglende dag varsel. Alle accepterede.
ad 2
I sin beretning fortalte formanden om nogle af foreningens arbejdsområder i det forgangne år:
* Ros til bestyrelsens medlemmer; især til Helga Iversen for en stor arbejdsindsats og mange nye
initiativer, som har været meget kærkomne efter sidste årsmøde, hvor der var tale om at nedlægge
foreningen.
* Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder.
* Der er skabt forbindelse til menighedsrådet med henblik på kommende områder for samarbejde. Bl.a.
at skabe plads og mulighed for Birgitta og Birgittaforeningen i det tidligere dommerkontor, som
menighedsrådet sandsynligvis overtager.
* Marna og Helga har lavet et stort forarbejde til udgivelsen af en lokal birgittapjece, som foreningen
påtænker at udgive i den nærmeste fremtid.
* De har været afholdt 2 meget vellykkede pilgrimsarrangementer med Ulla Kobberup fra Viborg. En
foredragsaften og en aften (med optakt af Vagn Andreasen) med en lille ”pilgrimsvandring”. Begge
arrangementer var velbesøgte og blev af de deltagende meget rosende omtalt.
* SBE Den internationale forening;
Årsmødet foregik i Maihingen i Sydtyskland, og både turen dertil og selve årsmødet var en meget
spændende oplevelse. Rejsen derned foregik med bus via Maribo (et muligt udflugtsmål for vores lokale
forening?), Gnadenberg og Altomünster.
Præsidenten, Dorry Domernick, og vicepræsidenten, Jens Søndergaard, blev begge genvalgt.
SBE arbejder stadig på udgivelsen af et birgittaatlas (en bog med præsentation af de forskellige
europæiske birgittabyer), men grundet intern uenighed ligger arbejdet p.t. stille.
SBE arbejder på at opsætte ensartede informationsskilte ved birgittaroser i de forskellige byer for at vise
sammenhængen mellem byerne (Rosen i Mariager står øst for kirken på kirkegården).
Næste årsmøde afholdes i Vadstena, hvis birgittaatlasset bliver færdig; ellers i Altomünster.
* Formandens beretning blev godkendt.
ad 3
Foreningens regnskab blev godkendt.
ad 4
Uændrede kontingentsatser (75 kr. enkelt – 100 kr. familie – 400 kr. virksomheder).
ad 5

Barbro Johansen, Marna Jensen og Jens Aksel Mortensen trådte ud af bestyrelsen.
Birgit Brandenborg, Elna Ovesen og Hanne Søndergaard blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.
Barbro Johansen og Hans Jørgen Jensen blev valgt som suppleanter.
Medlemmer af bestyrelsen er herefter: Birgit Brandenborg, Elna Ovesen, Hanne Søndergaard Helga
Iversen og Jens Søndergaard.
Suppleanter: Barbro Johansen og Hans Jørgen Jensen.
Revisor: Hans Jørgen Jensen
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

ad 6
Helga Iversen orienterede om et kommende pilgrimsforedrag i Bryrup samt om foreningens salg af
birgittabøger og julekort.

Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet.

Efter årsmødet holdt Vagn Andreasen et meget spændende og informativt foredrag om Birgittas
pilgrimsvandringer og om Mariager Klosters skæbne siden reformationen.

Jens Aksel Mortensen

