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1. Navn:  
 

Foreningens navn:  PilgrimsHuset Maribo 
                                   Venneforening 
  
Foreningens hjemsted: Pilgrimshuset Maribo, Klostergade 16-20, 4930 Maribo 
 
 
2. Formål:  
 
Foreningens formål: 
 

• at afholde og støtte aktiviteter i PilgrimsHuset Maribo på et folkekirkeligt, økumenisk 
grundlag, med fokus på stilhed, refleksion og fordybelse 
 

• at skabe gæstfrihed og liv i PilgrimsHuset gennem pilgrimsvandringer,  
                    andagter og kurser, herunder bidrage til driften af cafe, herberg og butik 
 

• at motivere og organisere frivillige 
 

• at samarbejde med danske og udenlandske pilgrimsforeninger, samt andre relevante 
aktører 

 
Foreningen er landsdækkende og i sit virke almennyttigt og almenvelgørende. 
 
 
3. Medlemmer:  
 
Som medlem kan optages enhver, som godkender foreningens formål og som efter bestyrelsens 
godkendelse af medlemsskabet betaler det, af generalforsamlingen, fastsatte kontingent. 
Bestyrelsen kan udelukke et allerede optaget medlem af foreningen.  
 
 
4. Generalforsamling:  
 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
 
Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året inden udgangen af marts måned og 
indkaldes med mindst 14 dages varsel til foreningens medlemmer.  
 
Møde- og stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt.  
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Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  
 
1. Valg af dirigent  
2. valg af referent 
3. Formandens beretning  
4. Regnskabsaflæggelse  
5. Behandling af indkomne forslag  
6. Godkendelse af budget, herunder kontingent  
7. Valg af 2 eller 3   bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter  
8. Valg af revisor  
9. Eventuelt  
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være 
bestyrelsen i hænde senest en måned forud for den ordinære generalforsamling.  
 
Generalforsamlingen skal ledes af en dirigent, som ikke er medlem af bestyrelsen.  
 
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindeligt flertal blandt de fremmødte 
medlemmer.  
 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal 
afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter ønske om det over for 
formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at 
anmodningen er kommet formanden til kundskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær 
generalforsamling er 2 uger. 
 
  
5. Foreningens daglige ledelse:  
 
Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af  5 medlemmer. 
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer for 2 år 
ad gangen. Hvert år vælges der 3 eller 2 medlemmer . Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 
suppleanter for 1 år ad gangen. Ved bestyrelsesvalg kan skriftlig afstemning kræves, såfremt ét 
medlem af foreningen ønsker det.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand. Der vælges tillige en kasserer og en 
ansvarlig for hjemmeside og kommunikation. Disse poster kan vælges uden for bestyrelsen, men 
er ansvarlige overfor denne.  
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Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og 
generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen søger at træffe sine beslutninger i enighed. Ved 
uenighed kan beslutninger træffes ved simpelt flertal.   
 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden indkalder og leder bestyrelsens 
møder. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det 
nødvendigt, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det over for formanden. I 
sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens 
kundskab.  
 
 
6. Økonomi, regnskab og revision:  
 
Foreningens regnskab følger kalenderåret.  
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens 
regnskab føres af den økonomiansvarlige, der tillige fører foreningens medlemsregister. 
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.  
 
 
7. Tegningsregler og hæftelse:  
 
Foreningen tegnes udadtil af formand og et af bestyrelsen dertil valgt medlem. Ved optagelse af 
lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.  
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 
vedgår foreningen.  
 
 
8. Vedtægtsændringer:  
 
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslag 
fremgår af dagsordenen.  
Indtil foreningen er godkendt hos SKAT efter ligningslovens paragraf 8A, § 12, stk. 3 som et 
religiøst samfund, kan vedtægter i forbindelse hermed ændres af den samlede bestyrelse.  
 
 
 
9. Opløsning:  
 
Opløsning af foreningen kan finde sted med 2/3 flertal på 1 generalforsamling.  
 
I henhold til paragraf nr. 2 i bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014, skal foreningens overskud i 
tilfælde af opløsning anvendes til gavn for PilgrimsHuset Maribo 
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Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d.2.dec 2014Klostergade 16, Maribo 
Ændret på den ekstraordinære generalforsamling d. 22. september 2015 i Sognets Hus, Maribo 
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 9. marts 2016 i Sognets Hus, Maribo 
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 20.marts 2017, PilgrimsHuset,Maribo 
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 15.marts 2018, PilgrimsHuset,Maribo 
Ændret på den ordinære generalforsamling d. 28.marts 2019, PilgrimsHuset Maribo 
 
 
Underskrifter fra bestyrelsen:  
 
 
Susan Rasmussen                                                                     Anne Louise Hanson 
____________________________   ____________________________________  
Formand                              Næstformand 
   
 
 
Carsten Kirketerp Christensen                                           Vibeke Dietz 
____________________________                                   ____________________________________  
Kasserer                           Medlem 
    
 
Birthe Gunhild Friis 
____________________________                                  
Medlem                                                                                  
 
 
 


