
Referat generalforsamling, PilgrimsHusets venneforening, 28. marts 2019 

 

1. Valg af dirigent: Carsten blev valgt og konstaterede at Generalforsamlingen 

var rettidigt indkaldt og beslutningsdygtig. 

 

2. Valg af referent: Anne Louise  

 

3. Formandens årsberetning: Susan fremlagde årsberetning.  

Overordnet set, er der siden sidste år kommet ny pilgrimspræst. Jeg er som 

formand  trådt ind i refugiebestyrelsen og bliver på den måde et bindeled 

mellem husudvalget, Venneforeningen og refugiebestyrelsen. Husudvalget 

sørger fremover for syn af Pilgrimshuset, herunder omsorg for al inventar og 

vedligehold.  

Huset har haft mange aktiviteter i det forløbne år. Der har været indvielse af 

den nyetablerede have, med sang fra os skrevet til begivenheden. Venne-

foreningen har ansvaret for haven, der således passes af frivillige. Huset er 

meget velbesøgt. Vi har ingen direkte butik og dermed er salget af Venne-

foreningens bøger, halskæder mv. noget begrænset. Der er i året købt  

sofabord, forhæng, reol og andre småting via Venneforeningens pengekasse. 

Frivillige varetages bl.a. af Louise, men der kommer også andre, som ikke er i 

cafeen, men f.eks. tager ansvar for strikkeklub etc. Venneforeningen afholder 

nogle arrangementer for de frivillige (personalepleje, vi værdsætter dem og vi 

mødes med hinanden), der betales af drikkepenge og Venneforeningens 

kasse.  

Der skabes relationer med andre pilgrimssteder, Vadstena og Viborg.  

I forlængelse af Susans årsberetning blev flere småting drøftet, Strikkeklubben 

ville gerne bytte ugedag til torsdag. Jessy foreslog at der holdes en bazar til 

salg af strikketing. Der er sat to reoler op til bøger, man kan bytte med (tag en 

bog, kom med en bog).  

Årsberetningen blev herefter godkendt med applaus. 



 

4. Regnskabsaflæggelse: Carsten gennemgik Venneforeningens årsregnskab for 

2018, med samlede indtægter på kr. 22.221,50 og samlede udgifter på kr. 

20.888,56, så årets overskud blev kr. 1.332,94, og foreningens bank- og 

kassebeholdning pr. 31/12 var kr. 16.101,75. 

Regnskabet blev godkendt med bifald. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. Her var to forslag til finjustering i 

vedtægterne. 

Som følge af foreningens størrelse havde bestyrelsen ønsket § 9 skrevet 

enklere. Begge forslag blev godkendt. De nye vedtægter lægges på 

hjemmesiden.  

 

6. Godkendelse af kontingent. Enkeltpersoner kr. 150 årligt, Foreninger/ 

menighedsråd kr. 400, blev foreslået uændret. Forslag godkendt. 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. 

På valg var Else Marie Post, som ikke modtager genvalg.  

Susan Rasmussen, som modtager genvalg  

Marianne McLaughlin, som modtager genvalg, men som suppleant. 

Bestyrelsen foreslog at pilgrimspræst Anne Louise Hanson vælges ind i 

bestyrelsen  

 

Anne Louise Hanson og Vibeke Dietz blev valgt ind i bestyrelsen, og Marianne 

McLaughlin og  Jessy Graff-Jessen valgt som suppleanter. 

 

8. Valg af revisor: Carsten Reiter blev genvalgt 

 

9. Evt. Generalforsamlingen blev med tak afsluttet. 


