
Referat af årsmøde i Birgittaforeningen i Mariager fredag d. 31. okt. 2014  

kl. 19.00 i den gamle Klosterbygning i Mariager. 

 

Årsmødet indledtes med ordinær generalforsamling med følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Kassererens beretning 

4) Forslag til vedtægtsændringer 

5) Fastsættelse af kontingent 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7) Evt. 

 

Ad. 1. Erik Kirkegaard Mikkelsen blev traditionen tro valgt til dirigent og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter han gav ordet til formanden. 

 

Ad. 2. Formanden indledte sin beretning med, at bestyrelsen i det forløbne år havde kunnet 

glæde sig over megen imødekommenhed og et godt samarbejde både internt og eksternt, 

hvilket i høj grad havde  medvirket til en fortsat positiv udvikling af foreningen.  

Årets aktiviteter og begivenheder blev herefter gennemgået, hvor forsamlingen via fotos kunne 

genopleve  ”årets gang” som følger: 

 

 Medvirkende ved Jul i Museumsgården samt Julekalenderen på torvet i Mariager 

 Hellig 3 kongers vandring 

 Vandring mod lyset med stiftets pilgrimspræst  

 Kabaret  ”Mere mellem himmel og jord”. 

 Midsommer-vandring  

 Birgittas Vandrefortælling  

 Medvirkende ved Sommerfest i Museumsgården  

 Tur til Vadstena med Den Danske Klosterrute 

 Pilgrimsvandring med Soroptimist Mariagerfjord  

 Peregrinus 2014 / Birgittaseminar i samarbejde med Klosterrute-foreningen 

 Pilgrimsherberget Birgittahuset, fase II. 

 Foreningens nye hjemmeside 

 Medvirkende ved Frivilligcentrets ”Frivilligdag”. 

 Besøg af studiegruppe fra Møn 

 

Beretningen blev afrundet med tak til alle som havde medvirket ved årets aktiviteter, samt en 

tak til de sponsorer og donatorer som havde muliggjort de større projekters virkeliggørelse. 



Ad. 3: Der blev uddelt kopi af årets regnskab og kassereren gennemgik  i hovedtræk årets 

bevægelser og formueforhold, samt kunne berette at renovering og indretning af pilgrims -

herberget Birgittahuset nu var tilendebragt og betalt, - dog med undtagelse af maling af gulvene 

og istandsættelse af dørene, hvilket var udsat til næste forår. Kassereren orienterede endvidere 

om bestyrelsens planer om et nyt genoptryk af bogen om Mariager Kloster af Per Sloth Carlsen. 

 

Ad. 4: Vedr. vedtægternes § 3 var der på sidste årsmøde forslag fra et medlem om ens 

kontingent til alle personlige medlemmer, uanset om man var en del af en husstand på flere 

personer eller ej.  Dette blev vedtaget.  

Vedr. § 5: Bestyrelsens forslag gående ud på, at foreningens aktiver skal tilfalde Folkekirkens 

Nødhjælp i tilfælde af foreningens opløsning, blev ligeledes vedtaget. 

 

Ad. 5: Som følge af vedtægtsændringer  jfr. pkt. 4  vedtog forsamlingen følgende fremtidige   

kontingent: Foreninger og virksomheder kr. 400,-  og personligt medlemskab kr. 100,- pr. år. 

 

Ad. 6: Bestyrelsesmedlemmerne Bent Walbom og Helga Moos Iversen var på valg og blev begge 

genvalgt. 

 

Ad. 7: Suppleanterne Kirsten Thomsen og Hans Jørgen Jensen var på valg og blev ligeledes begge 

genvalgt. 

 

Ad. 8: På bestyrelsens vegne takkede formanden her Bent Hjortshøj, Lene Kjeldsen og Per Sloth 

Carlsen for deres ekstraordinære bidrag og engagement til fordel for Birgitta-foreningens virke, 

hvorefter alle tre fik overrakt en buket. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede med at forsamlingen 

sang  K.E.Lægsgaards  Birgittavise. 

 

Foreningen var vært ved et let traktement,  og så kom der besøg ! 

Under temaet ”Hvem var Birgitta”, overværede forsamlingen herefter et interview med Anni 

Engedal som kvinden bag helgenen, og med Jørgen Kruse som interviewer. Her fik man ikke kun  

et indblik i middelaldermennesket Birgitta’s liv og tænkning men også i den tids udfordringer og 

livsvilkår.   

 

Et godt årsmøde 2014 sluttede af med fællessangene Imellem nattens stjerner og Nu er jord og 

himmel stille. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


