
 
 

    Referat fra generalforsamlingen  
 i Foreningen PilgrimsHuset Maribo  

 
Onsdag d. 9. marts kl. 19.00 i Sognets Hus, Kirkestræde 6, Maribo 

 

     Fremmødte: 30 deltagere 

 

Velkomst ved bestyrelsesformand og pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent  

Gullmai Sørensen blev valgt og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt den 

3. februar 2016 på mail til alle medlemmerne. Gullmai foreslog en kort  

præsentationsrunde af alle de fremmødte deltagere. 

Derefter blev Birthe Gunhild Friis valgt til referent, Inga og Anne Marie blev valgt til  

stemmetællere. 

 

Pkt. 2 Årsberetning v/ formand og pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith 

Elizabeth viste billeder fra PilgrimsHuset og fortalte om status 

på renoveringen. Der bliver 11 sengepladser, café, butik, reception samt andagts- og 

møderum.  

Dronningen åbner PilgrimsHuset tirsdag den 24. maj ved klosterets og Domkirkens 

600 års jubilæum, som fejres med en stor jubilæumsgudstjeneste.  

PilgrimsHuset åbner for pilgrimme i den efterfølgende weekend. Der ankommer en  

gruppe, som har vandret hele vejen fra Roskilde lørdag den 28. maj. Santiago- 

pilgrimmene, samt en gruppe fra Bellahøj kommer også vandrende. Søndag den 29.  

maj holdes Pilgrimshøjmesse i Domkirken, samt reception i Pilgrimshuset, med  

deltagelse af de ankomne grupper, samt andre interesserede.   

Indretningen af huset sker efter forbillede fra Vadstena Pilgrimscentrum. Det drøftes, 

hvordan haven skal anlægges, men den bliver ikke færdig til dronningens besøg.  

Flisebelægning til café, samt planering og plantning af græs håber vi at nå.  

Senere kan yderligere detaljer følge. Rotary har bevilliget penge til havemøbler. 
 



 
 

Klosterruten på Lolland-Falster er nu færdigplanlagt, fra Vordingborg til Tårs, alt i  

alt 200 km. Turistchef Peder Wood har været meget aktiv, og har lavet aftaler med  

lodsejere. Thomas W. Lassen skriver den historiske del af bogen. Ruten er  

naturpræget. Vi har fået en del fondsmidler til arbejdet med Klosterruten. Der  

kommer 12 skilte op på ruten, som opsættes i samarbejde med Lolland og  

Guldborgssund kommuner.  

Maribo har en vigtig strategisk beliggenhed, så det er planen at lave en Birgittarute  

fra Vadstena til Hamborg, hvor Maribo er knudepunktet.  

Munkeruten er en cykelrute, og folkene fra Tyskland, som har taget initiativ til denne  

rute, ønsker et samarbejde med os. Der findes kulturudvekslingspuljer på tysk side,  

som vi kan benytte os af. 

 

Det er planen at lave en Pilgrimslederuddannelse, i samarbejde med Hans-Erik  

Lindström, som grundlagde Vadstena Pilgrimscentrum. 

 

Foreningens historie: Hvordan kan vi udvikle det frivillige arbejde, på sigt?  

Refugiet Lolland–Falster er økonomisk ansvarlig for huset, mens vi er en venskabs-  

og støtteforening. 

 

Elizabeth takkede bestyrelsen, de frivillige og de aktive omkring Pilgrimshuset og  

afsluttede sin beretning med at oplyse, at foreningen har 53 medlemmer pr. d.d. 

 

Spørgsmål til beretningen: Hvad er omkostninger for renoveringen? 

Budgettet for PilgrimsHuset er 7,7 millioner, hvoraf 5 millioner er fra A.P. Møllers  

fond. 
 

Kommentar til beretningen: Peder Wood fortæller, at om kort tid kommer  

klosterruterne på Lolland Kommunes app. Der er detaljerede kort over hele ruten.  

Samme kort som i bogen Gipsis-ruter. De sidste detaljer på ruten er netop kommet  

på plads. 

 

Kommentar til beretningen: Susan Rasmussen, bestyrelsesmedlem og  



 
 

frivilligkoordinator oplyser, at der vil blive sendt indbydelse ud til de frivillige.  

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

 

Pkt. 3 Regnskabsaflæggelse v/ kasserer Søren Paludan 

Pr. 31.12.2015 har foreningen: 

kr. 3.657,15 indestående på virksomhedskontoen 

kr. 14.617 indestående på medlemskontoen 

 

Regnskabet blev gennemgået og derefter enstemmigt vedtaget. 

 

 

Pkt. 4  Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer 

Bestyrelsen havde fire vedtægtsændringer, så vedtægterne i højere grad  

præciserer foreningens formål: 

 

§ 1 Foreningens navn 

Bestyrelsens foreslog en ændring af foreningens navn: 

Fra: ’PilgrimsHuset  Maribo’ - retræter, etik og konferencer 

Til: ’Venskabs- og støtteforeningen for PilgrimsHuset Maribo’ 
 

Generalforsamlingen ønskede at fremhæve PilgrimsHuset, og foreningens navn blev  

derfor: ”PilgrimsHuset Maribo” – venskabs og støtteforening. 
 

Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt med ovenstående rettelser. 

 

§ 2 Forenings formål 

Bestyrelsens foreslog: 

Foreningen har et firestrenget formål: 

- på et folkekirkeligt og økumenisk grundlag at støtte og afholde aktiviteter i  

PilgrimsHuset Maribo, Klostergade 16 - 20, Maribo 



 
 

- at motivere og organisere frivillige lokalt og på landsplan 

- at skabe gæstfrihed og liv i PilgrimsHuset gennem bl.a. pilgrimsvandringer,  

               andagter og kurser, samt bidrage til driften af herberg, café og butik 

- at samarbejde med danske og udenlandske pilgrimsforeninger og andre aktører 

 
Foreningen er landsdækkende og i sit virke almennyttigt og almenvelgørende. 

  

     Ændringerne til formålsparagrafen blev debatteret og generalforsamlingen ønskede  

     at stilhed, refleksion og fordybelse fortsat skulle fremgå af foreningens formål, da det  

     fortæller noget væsentligt om foreningens særkende. 

    

Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt med følgende rettelse til det første  

formålspunkt: 

- at afholde og støtte aktiviteter i PilgrimsHuset Maribo på et folkekirkeligt,  

økumenisk grundlag med fokus på stilhed, refleksion og fordybelse.  

 

§ 5 

Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 eller 7 medlemmer,  

hvoraf pilgrimspræsten er født formand. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og frivilligkoordinator. Der vælges 

tillige en kasserer og en ansvarlig for hjemmeside og kommunikation. Disse poster  

kan vælges uden for bestyrelsen, men er ansvarlige overfor denne.  

 

Det nye i paragraffen er, at pilgrimspræsten ikke kun er født medlem af bestyrelsen,  

men også født formand. Denne ændring fremmer samarbejdet med stiftet og  

Refugiets bestyrelse, samt sikrer foreningens ’retning’. 

Det andet nye er, at der i bestyrelsen vælges en frivilligkoordinator. 

      

Vedtægtsændringen blev vedtaget enstemmigt. 

 

§ 6 

Pilgrimspræsten stilles helt eller delvist til rådighed af Lolland-Falster Stift, og står til  



 
 

ansvar over for biskoppen. Ved valg af ny pilgrimspræst tages bestyrelsen med på  

råd.  

 

Denne vedtægtsændring er en konsekvens af § 5, og blev godkendt. 

 

 

Pkt. 5      Godkendelse af budget for 2016, herunder kontingent v/ Søren Paludan 

Budgettet for 2016 er under forhandling med Refugiet Lolland-Falster og Lolland- 

Falsters Stift. 

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til at fastlægge budgettet for  

2016 efter forhandlingerne med Refugiet Lolland-Falsters og Lolland-Falsters Stift.  

Budgettet eftersendes efterfølgende til medlemmerne. 

 

Kontingentet på 225 kr. bibeholdes i 2016.  

Når foreningen har 100 medlemmer, kan bestyrelsen søge SKAT om lignings fradrag  

af kontingentet. Derved kan medlemmerne række kontingentet fra på selvangivelsen,  

mod at man oplyser sit cpr-nummer til foreningen, da den skal forestå ndberetningen. 

 

 

Pkt. 6 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

På valg er Lars Juhl, Inge Merete Gross og Søren Paludan. 

Ingen af de tre bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. 

 

Nye bestyrelseskandidater:  

Carsten Reiter, geolog  

Anne Marie Sakstrup-Blom, selvstændig  

Michael Schrøder Hansen, free-lance journalist 

 

Carsten Reiter, Anne Marie Sakstrup-Blom og Michael Schrøder Hansen blev valgt til  

de tre pladser i bestyrelsen. 

 

 



 
 

Inga Hansen og John Andersen er suppleanter og de genopstiller begge. 

 

Suppleanterne blev genvalgt.  

 

  

Pkt. 7 Valg af revisor 

Søren Paludan blev foreslået som foreningens interne revisor. 

 

Søren Paludan blev valgt. 

 

 

Pkt. 8  Eventuelt 

Intet under eventuelt. 

 

 

 

________________________  __________________________  

Elizabeth Knox-Seith   Anne Marie Raft 

Formand    Næstformand 

 

 

 

________________________  __________________________ 

Susan Rasmussen   Carsten Reiter 

Frivilligkontakt   Kasserer 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

Birthe Gunhild Friis   Anne-Marie Sakstorp-Blom 

 


