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 Tilstede var ca. 50 medlemmer samt bestyrelsen minus Else Dupont, som er sygemeldt.  
 

Formanden Henrik Friediger (HF) bød velkommen.  
 

Til dirigent valgtes Bjarne Stenhøj Hansen (BSH), som konstaterede, at den ekstraordinære 
generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt. 
 

Til referent valgtes Niels Henrik Lieberkind (NHL) og som stemmetællere Benny Hansen (BH) og Benny 
Gunge (BG). 
 

Formanden orienterede i et historisk forløb om baggrunden for denne ekstraordinære generalforsamling, 
der udelukkende vedrører forslag om vedtægtsændringer. 
 

Forslag til vedtægtsændringer blev uddelt til hver deltager og gennemgået af Troels Beck (TB). 
 

§ 1    Finn Andersen (FA) foreslog at navnet skal indeholde ordet ’landsforeningenen’ og spurgte hvad  
forholdet er til de efterhånden mange lokalforeninger.  
 

Troels Beck nævnte, at vi arbejder på ruter gennem Danmark mod Santiago, og at det vil berøre næsten 
halvdelen af landets kommuner. 
 

HF nævnte, at det er os, som har kontakten til kontoret i Santiago og har eneret til at sælge pilgrimspas.  
Vi har ingen ambitioner om at konkurrere med de lokale foreninger eller ’at sætte os på  
markedet’, og lokalforeningerne kan benytte vores hjemmeside.  
 

Jette Hansen mente, at det må anses for at være en fordel for foreningen, at der er lokale afdelinger. 
 

HF: Det er klart, at vi kun kan være glade for, at der er så store aktiviteter rundt om i landet. Nogle er ikke 
udelukkende rettet mod Santiago og på nuværende tidspunkt er vi ikke modne til udvidelser, men vi vil 
også gerne støtte sådanne aktiviteter. 
 

James Heimann synes at vi burde perspektivisere arbejdet. De lokale foreninger ser det som et mål, 
medens vi ser det som et middel.  
 

Dorte Ulf Jakobsen, som også er medlem af Roskilde Pilgrimsforening: Denne forening er for 
enkeltmedlemmer. Vi kan godt selv finde ud af at melde os ind begge steder.  
 

NHL: Medlemmer i en lokalforening bør kun kunne få indflydelse ved også at betale til vor forening. 
 

Andre deltagere kom med korte kommentarer. En mente, at navnet skal stå selvstændigt, en anden at det 
er vigtigt  at signalere, at det er en forening rettet mod Santiago. Forslaget vedtaget. 
 

 § 2  Efter en kort kommentar af FA og en præcisering fra Elsebeth Lundsten (EL) om, at vejene er helt 
fra Danmark, blev bestyrelsens forslag vedtaget, dog således at formålets første pind formuleres 
således:  * samle alle med interesse for pilgrimsvejene til Santiago de Compostela. 
 

§3  Vedtaget. 
 

§4  En deltager spurgte, hvorfor suppleanter kun skal vælges for et enkelt år ad gangen, og HF svarede, at 
det mest er for at have ’friske’ suppleanter. Vedtaget 
 

§5   TB forklarede forslaget om at få to revisorer med, at foreningen nu er så stor, at det er formålstjenligt. 
Vedtaget. 
 

§6 TB begrundede denne nye paragraf med, at det er en præcisering. 
 

FA mener, at det bør hedde generalforsamling. 
 

Elsebet Lundsten foreslog: Den ordinære generalforsamlingen afholdes i 4. kvartal på foreningens 
årsmøde. 
 

Torben Jessen : Generalforsamling lyder for meget af aktieselskaber. Det er ikke underlagt nogen 
offentlig lov, så vi kan kalde det for, hvad vi vil. 
 

HF foreslog så følgende ændring: Årsmøde afholdes hvert år i 4.kvartal. Hovedpunktet på årsmødet er 
den ordinære generalforsamling. Derudover afholdes efter behov temagrupper og kulturelle aktiviteter. 
 

Amdi Hansen foreslog: Årsmøde og generalforsamling afholdes hvert år i 4. kvartal. 
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Dorte Ulf Jacobsen (DUJ) mente, at HFs forslag var det bedste, hun havde hørt. 
 

Punktet blev vedtaget i HF’s ovenstående formulering. 
    

§7a  TB gav en kort orientering. 
 

Birthe From (BF) ville gerne undgå, at der indkaldes via computere. Kun via post og på papir. Alternativt 
burde medlemmer kunne anmode om at få indkaldelsen pr. ordinær post. 
 

Birthe Vendt og Elsebeth Lundsteen havde begge kommentarer. En af dem (?) mente, at da man ved, at 
generalforsamlingen ligger sidst i oktober, kan man allerede sætte indkaldelsen i det nummer af 
Pilgrimmen, der kommer først på året. 
  

Birger Christensen: det er jo fast den sidste lørdag i oktober hvert år. Men medlemmerne skal jo have 
dagsordenen. 
 

HF: Indkaldelsen sker i det nummer af Pilgrimmen, der kommer i august-september og som sendes med 
post til medlemmerne. Det vil kun blive et problem, hvis dette nummer skulle blive forsinket, således at 
fristen på de seks uger overskrides. Skulle dette ske, må vi sende indkaldelsen ud pr. post. 
 

Efter nogen diskussion blev følgende ændrede tekst foreslået: Generalforsamlingen er foreningens 
øverste myndighed og indkaldes senest 6 uger før generalforsamlingen pr. post og hjemmeside. 
 

Thomas Norup foreslog at det oprindelige ændringsforslag fastholdes. 
 

Den ændrede formulering som herover beskrevet blev vedtaget. 
 

§7b+c  BF udtrykte ønske om at materialet udsendes pr. ordinær post. Bestyrelsens forslag vedtaget. 
 

§7d - g  Vedtaget. 
 

§8   BF udtrykte ønske om at materialet udsendes pr. ordinær post. Bestyrelsens forslag vedtaget. 
   

§10  Vedtaget. 
 

§11  DUJ spurgte, om det var nødvendigt, at denne nye paragraf overhovedet skulle med? 
Forslaget i en forkortet version som følger: Bestyrelsen udarbejder selv en forretningsorden for sit 
arbejde blev vedtaget. 
 

§12  Efter lidt debat ændredes i forslagsteksten, så sekretariatet udskiftedes til kassereren, og blev med 
denne korrektion blev forslaget vedtaget. 
 

§13 Vedtaget. 
 

§14 Vedtaget. 
 

§15  Forsamlingen enedes om at ændre forslagsteksten  til følgende: Opløsning af foreningen.  
a) Opløsning af foreningen kan vedtages, når 2/3 stemmer for opløsning på to på hinanden følgende 
generalforsamlinger. b) I så fald tilfalder foreningens aktiver modtagere, som den opløsende 
generalforsamling vedtager. Således vedtaget. 
 

Eventuelt 
1.  TB orienterede om arbejdet med vejene og om samarbejde med andre foreninger og organisationer, 
som allerede har afmærkninger. I næste nummer af Pilgrimmen vil der komme en opfordring til 
medlemmerne om at være med i arbejdet i deres lokale områder.. 
 

2. Peter Glunz orienterede om aftalen vedr. hospitaleros med herberget San Javiér i Astorga, og der blev 
vist en film om arbejdet der som frivillig.    
 
 
Niels Henrik Lieberkind    Bjarne Stenhøj Hansen 
  
 
 
(referent)      (dirigent)  
  


