
 

Venskabs- og støtteforeningen 
 

Referat fra den ordinære generalforsamling i 
Foreningen PilgrimsHuset Maribo torsdag den 15. marts 
kl. 19.00 2018 i PilgrimsHuset Maribo 
 

Valg af referent:  
Birthe Gunhild Friis blev valgt til referent. 
 

Deltagerne præsenterede sig:  
Else Marie Post, Vibeke Dietz, Helen Vibeke Madsen, Tom Friis, Birthe Gunhild Friis, 
Susan Rasmussen, Carsten Kirketerp Christensen  
 
Dagsorden: 
Velkomst ved Susan Rasmussen 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 
Carsten Kirketerp Christensen blev valgt og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt  
 

Pkt. 2 Årsberetning v/ formand Susan Rasmussen 

Der blev spurgt, om vi ville fejre vores 2 års fødselsdag 24. maj 
Tom Fris spurgte til overnatninger. Men vi har ikke noget med herberget at gøre. Det lejes 
ud af Louise og gennem Booking.com.  
Formandens beretning blev godkendt enstemmigt. 
 
Pkt. 3 Regnskabsaflæggelse v/ formand Susan Rasmussen 

Man har i årets løb oparbejdet et varelager, men vi ved ikke, hvordan vi vil organisere det 
fremover. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer 
Vedtægtsændringerne i §1, §4 og §5 blev gennemgået. §1 navnet blev rettet fra 
PilgrimsHuset Maribo til PilgrimHuset Maribo – Venneforening.  
§4 punkt 7 ændres til Valg af 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 supplanter. 
§5 ændres i tredje linie ”Hvert år vælges der tre eller to medlemmer” ændres til: ”I Lige år 
vælges to medlemmer og i ulige år vælges 3 medlemmer.” 
Desuden falder hvervet Frivillighedskoordinator ud af bestyrelsen.  
Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt. 
 



 
Pkt. 5 Godkendelse af budget for 2018, herunder kontingent v/ Susan Rasmussen 

Der er ikke lagt budget, men det bliver lagt på næste bestyrelsesmøde. 
Kontingentet ændres i 2018:  
150,- kr. for enkeltpersoner 
400,- kr. for pilgrimsforeninger o.l. 
400,- kr. for menighedsråd o.l. 
 
Pkt. 6 Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
Carsten Kirketerp Christensen blev valgt enstemmigt 
Helen Vibeke Madsen blev valgt til suppleant 
Den kommende pilgrimspræst bliver tilbudt den anden suppleant-post 
Resten af bestyrelsen er: Susan Rasmussen, Marianne McLaughlin, Else Marie Post, 
Birthe Gunhild Friis 
 
Pkt. 7 Valg af revisor 
Carsten Reiter er foreslået 
Carsten Reiter blev valgt enstemmigt 
 
Pkt. 8 Eventuelt 
PilgrimsHuset Maribos nye have skal indvies den 6. juni. 
 
 
 
 

Referent Birthe Gunhild Friis 


