
 

Referat af årsmøde 5/10 2006 

 

Årsmøde i Birgittaforeningen  

5/10 2006 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 Forslag om nedlæggelse af foreningen 

7 Eventuelt 

 

Referat: 

 

Velkomst ved formand Jens Søndergaard. 

 

ad 1  

Hans Jørgen Jensen blev valgt som dirigent. Han startede med at konstatere forsamlingens lovlighed, da 

alle formalia er overholdt. 

 

ad 2  

I sin beretning fortalte formanden om nogle af foreningens besværligheder, som har været medvirkende 

til overvejelser om at nedlægge foreningen: 

* Dårlig/manglende tilslutning til foreningens aktiviteter (fx 2-3 tilmeldte til en udflugt til Øm Kloster). 

* Dette efterårs store arrangement ”Visa mig Vägen” med skuespillere fra Vadstena måtte aflyses, da 

aktørerne meldte fra – ret frustrerende. Kunne evt. gennemføres i 2007. 

* Generel skuffelse over handelsstandsforeningen, menighedsrådet og turistforeningen, som ikke har vist 

interesse for foreningen. 

* Bestyrelsen har haft svært ved at finde mødetidspunkter.  

* Problemer med at skaffe folk til bestyrelsesarbejdet. Jens Søndergaard annoncerede allerede for et år 

siden, at han ikke ønskede at fortsætte som formand. Karen Lauridsen er trådt ud af bestyrelsen, Vagn 

Andreasen og Knud E. Lægsgaard ønsker ikke genvalg. 

Og nogle af de positive forhold, som kunne tale for at bevare foreningen: 

* Vi er Danmarks eneste Birgittaforening. 

* Der er nu igen et levende og fungerende Birgittakloster i Danmark – i Maribo. Det ville være oplagt at 

arrangere en tur dertil.  

* Der er efterspørgsel på Per Sloth Carlsens og Vagn Andreasens bog om Mariager og Birgitta. Måske et 

genoptryk. 

* Foreningens økonomi ser fornuftig ud – beholdning på ca. 9000 kr. 

* SBE fungerer. Jens Søndergaard er stadig en af de bærende kræfter i den internationale forening. 

Næste årsmøde afholdes i Maihingen i det sydlige Tyskland i 2007.  

* Generelt har arbejdet gennem foreningen medført store oplevelser.  

* Det lykkedes foreningen at afholde et meget vellykket årsmøde i SBE i Mariager. 

* Der er måske en tur til Rom under ledelse af Tore Nyberg undervejs. 

Formandens beretning godkendt. 

 

ad 3  

Foreningens regnskab blev godkendt. Dog under forbehold af revisionsgodkendelse. Revisoren er på et 

længerevarende udlandsophold. Der synes ikke at være nogen problemer overhovedet i regnskabet, som 

er overskueligt og samvittighedsfuldt ført. 

 

ad 4  

Uændrede kontingentsatser (75 kr. enkelt – 100 kr. familie – 400 kr. virksomheder). 

 



ad 5  

Barbro Johansen, Marna Jensen og Jens Aksel Mortensen blev sidste år valgt for 2 år og fortsætter. 

Karen Lauridsen, Vagn Andreasen, Knud Erik Lægsgaard og Jens Søndergaard ønskede ikke genvalg. 

Efter overvejelse indvilligede Jens Søndergaard dog i at lade sig vælge som bestyrelsesmedlem. Helga 

Iversen blev valgt som bestyrelsesmedlem. Hanne Søndergaard og Hans Jørgen Jensen blev valgt som 

suppleanter. 

Medlemmer af bestyrelsen er herefter: Barbro Johansen, Marna Jensen, Jens Aksel Mortensen, Helga 

Iversen og Jens Søndergaard. 

Suppleanter: Hanne Søndergaard og Hans Jørgen Jensen. 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 

 

 

ad 6  

Der blev fremført en del argumenter for og imod at nedlægge foreningen. Per Sloth Carlsen mente, at 

Mariager er for lille en by til en sådan forening. Kunne måske afløses af en bredere interessegruppe, som 

til dels kunne være internetbaseret. 

Der blev diskuteret livligt; alle var enige om relevansen af foreningens arbejde, og nogle mente, at der 

fortsat var behov for foreningen i en eller anden form. Det blev nævnt, at det ville være dejligt, om der 

igen kunne komme nonner til byen – i den snart ledige dommerbolig. En foreslog, at man kunne tilbyde 

bestyrelsesposter til folk fra Maribo, eller at vi kunne samarbejde med Maribo om at danne en ny fælles 

Birgittaforening. 

Afstemningen om at nedlægge foreningen forløb således: 

2 stemte for at nedlægge foreningen 

9 stemte imod 

1 stemte ikke 

Foreningen fortsætter.  

 

ad 7  

Per Sloth Carlsen fortalte, at der er begrundet håb om at skaffe økonomiske midler til udgivelsen af det 

Birgittaatlas, som han og andre i flere år har arbejdet på. 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden under mødet. 

 

 

Jens Aksel Mortensen 

 


