
 
 

Referat fra den ordinære generalforsamling i 
Foreningen PilgrimsHuset Maribo mandag d. 20. marts 

kl. 19.00 2017 i PilgrimsHuset Maribo 
 

Dagsorden: 
Velkomst ved Elizabeth Knox-Seith. 
 

Pkt. 1 Valg af dirigent  
Aksel Føns Johnsen blev valgt og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt den 23. 

februar 2017. 
Birthe Gunhild Friis blev valgt til referent. 
Deltagerne præsenterede sig: Helen Vibeke Madsen, René Debois, Kevin 

McLaughlin, Marianne Pedersen, Vibeke Dietz, Inga Hansen, Carsten Reiter, 
Susan Rasmussen, Aksel Føns Johnsen, Elizabeth Knox-Seith, Anne Marie 
Sakstrup-Blom, Birthe Gunhild Friis, Nell Rosa Andreasen, Else Marie Post, 
Jørgen Andersen.   

 
Pkt. 2 Årsberetning v/ formand og pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith 
Elizabeth fremlagde årsberetning. 
  Bemærkninger til årsberetningen:  
Helen: Der er frustration over, at der skal penge i kassen, for det gør, at vi ikke helt får den 

åbenhed og gæstfrihed, som vi egentlig er der for.  

Vibeke: Frivillige kunne f.eks. få ”kaffemærker”, så de kan invitere venner med til caféen og 
på den måde være med til at skabe interesse.  

Susan: Julefesten for de frivillige blev doneret via tips og ekstra indtjente penge.  

Inga: Kirkens Korshær har planer om en mobil varmestue. Huset her kunne måske godt 
være en del af det, hvor man kunne komme og få en portion mad. Der kan skaffes 
sociale midler til det.   

Carsten: Det er en lille økonomi, vi har i Venneforeningen, indtil videre. Vi har brug for en 
ordentligt indsats for at skaffe medlemmer.   

Aksel: Refugiet har 150.000 kr. i underskud hvert år. Der skal skaffes penge. Så det er model 
3 vi skal føre.  

Jørgen: Model 2 – virksomhedsmodellen – skal være der, før der er plads til det sjove. Det er 
erfaringen fra idrætsforeninger, m.v.   

Marianne: 1. Man vil have noget som frivillig. Ikke penge, ikke ydelser, men hygge, bøn, 
fællesskab – rum, hvor der er nærvær. Det gælder om at identificere, hvad frivillige vil 



 
 

have, så man kan fastholde interessen og engagementet. 2. I det frikirkelige miljø er man 
vant til at give. Vi går glip af mange gaver, hvis vi ikke får dette på plads! Problem, at det 
ikke er mulighed for at oprette en fast indbetaling og trække det fra i skat.  

Carsten: 150 betalende medlemmer kræves for at kunne få skattefradrag.  

Else Marie: Vi må gå på 2 ben: Dels det at skaffe indtægt, dels det at trække søgende til.  

Helen: Væresteds-ånden er der ikke plads til i huset lige nu. Man må ikke tage kage med og 
dele ud til dem, som trænger til det.  

Carsten: Kunne vi måske gøre det i den anden ende af PilgrimsHuset, modsat caféen? 

Formandens beretning blev godkendt enstemmigt. 

 
Pkt. 3 Regnskabsaflæggelse v/ kasserer Carsten Reiter 
Regnskabet blev godkendt. 
 

Pkt. 4  Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer 
 Vedtægtsændringerne blev gennemgået og rettet. Vedtægtsændringerne 

medfølger i en selvstændig fil. 
 Bestyrelsen blev bedt om at arbejde med at søge om godkendelse efter 

Skattelovgivningens § 8a til næste år, hvilket betyder, at givere kan få 
skattefradrag for gavebidrag. 

Vedtægtsændringen blev vedtaget med 12 stemmer for, 1 stemme imod, 2 stemte 
ikke. 

 
Pkt. 5      Godkendelse af budget for 2016, herunder kontingent v/ Carsten Reiter 
Der er ikke lagt budget.  
Kontingentet bibeholdes i 2017:  

225,- kr. for enkeltpersoner 
225,- kr. for pilgrimsforeninger o.l. 

400,- kr. for menighedsråd o.l. 
 

Pkt. 6 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
  På valg er Elizabeth, Inga, John, Susan og Birthe. Inga og John modtager  
beklageligvis ikke genvalg.  
Helen, Marianne, Susan, Birthe, Else Marie, Elizabeth og Nell ville gerne stille op. 

Susan, Birthe og Marianne stiller op for 2 år. Helen og Nell ville helst være 



 
 

suppleanter. Elizabeth foreslog, at hun stiller op for 1 år, så vi får en skiftende 
rotering, som forudsat i vedtægterne. 

Vi foretog ikke en skriftlig afstemning, idet ingen ønskede det. I stedet stemte 
forsamlingen for det samlede forslag, som blev vedtaget ved håndsoprækning 
med 14 stemmer for og 1 imod.    

Marianne, Susan, Birthe, Else Marie blev valgt for 2 år 
Elizabeth blev valgt for 1 år 

Nell og Helen blev valgt som suppleanter for 1 år. 
    
Pkt. 7 Valg af revisor 
Søren Paludan er foreslået 
Søren Paludan blev valgt enstemmigt. 
 
Pkt. 8  Eventuelt 
Aksel fortalte om Refugiet Lolland-Falsters visioner, og vi sluttede med en god 

drøftelse omkring mulighederne for samarbejde mellem Venneforening og 
Refugium.  

 
     Referent Birthe Gunhild Friis 


