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Generalforsamling på årsmødet den 25. oktober 2008
i firma Glunz & Jensen, Ringsted

Iflg. foreningens vedtægter §6 stk 4 er dagsorden for generalforsamling:
a) Valg af dirigent og referent
b) Bestyrelsens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
e) Indkomne forslag
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
g) Valg af revisor eller revisorsuppleant
h) Eventuelt
Formanden Bent Jul bød velkommen.
a) Ordstyrer: Bjarne Enemark blev valgt som ordstyrer. og
Referent: Niels Henrik Lieberkind godkendtes til at være referent.
Generalforsamlingen blev erklæret for lovligt varslet og godkendt.
b) Den nye bestyrelsessammensætning blev omtalt og medlemmerne præsenterede sig.
Beretningen Se Bilag 1.
Spørgsmål og kommentarer til beretning:
Vibeke Mørdrup spurgte, hvad der har gjort, at Vivi og Henrik så pludselig har trukket sig.
Svar fra bestyrelsen: Det har berørt os meget. Henrik har via mails udtrykt utilfredshed med
et af de øvrige bestyrelsesmedlemme, men de øvrige bestyrelsesmedlemmer har ikke villet
indgå i en skriftlig diskussion. Derimod foreslået et møde, hvor kritikken kunne blive
diskuteret face to face. To gange har alle været enige om en mødedato. Begge gange har
Henrik meldt fra med kort varsel og derefter skriftligt meddelt, at han og Vivi med
øjeblikkelig virkning har trukket sig fra bestyrelsen. Det har altså ikke været muligt for nogen
i den øvrige bestyrelse at mødes med dem.
Effekter og foreningsmateriale i Tarp’ernes varetægt er uden nogen form for kommentarer
eller følgebrev blevet sendt til den resterende bestyrelse.
Søren Petersen: nu er der redegjort for det, og jeg foreslår, at dirigenten kan fortsætte
(akklamation).
Dirigenten takkede for tilliden.
navn?? Takker for det dejlige medlemsblad og de gode artikler.
Beretningen godkendt.
c) Regnskabet blev gennemgået af kasserer Carina Glunz. Bilag 2.
Carina understregede det vigtige i, at vi får medlemmernes e-mailadresser. Det sparer
foreningen mange portoomkostninger.
Der blev spurgt, om foreningens passiver var placeret i aktier, hvilket – i den nuværende
situation – vakte en del munterhed. Svaret var Nej!
Regnskabet blev godkendt.
d) Budget: Der er ikke lavet noget budget, men bestyrelsen foreslår uændret kontingent og
uændrede priser for pas.
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e) Indkomne forslag: Ingen
Valg:
f)
Til bestyrelsen: Else Dupont vil gerne stille op, og Karin Hauge ønskede at Else
præsenterede sig, hvilket blev efterkommet.
Else Dupont er sygeplejerske, har vandret Caminoen et par gange og vil
gøre det igen. Er stifter og medlem af Grænselandets pilgrimsforening.
Vibeke Nygaard har gået Caminoen tre gange og i de seneste tre år været
ansvarlig for – og styret foreningens salg af pas.
Begge blev valgt for en periode på 2 år ???
Som suppleanter: Kjeld Burgby reagerede på en annonce, som efterlyste nogen, der
ville gøre et stykke arbejde, og det vil jeg gerne. Præsenterede sig som en
73-årig pensioneret præst, der sidste sommer gik turen på Hærvejen og har
gået forskellige småvandringer.
Valgt.
g)

Som revisor og revisorsuppleant: De af bestyrelsen foreslåede Benny Hansen som revisor
og Erik B. Mikkelsen som revisorsuppleant blev valgt for prioder på hhv.
2 år og 1 år.

h) Eventuelt:
1
Spm: Skal man selv huske at betale eller får vi et girokort?
Svar: girokort udsendes først efter årsskiftet - sammen med første PILGRIMMEN
for at spare porto.
Der vil også – til dem som har e-mail – blive udsendt opkrævning over nettet.
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Spm: Kan pilgrimspasset benyttes på Hærvejen?
Svar: Desværre ikke – herbergerne vil have deres eget pas. Det betyder, at på de
3000 km fra Trondheim til Santiago er der 200 km, hvor pilgrimspasset ikke
gælder. Desværre.
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Forslag fra bestyrelsen at generalforsamlingen sender en stor tak til Henrik og Vivi.
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Tak til Steen Freudendal for hans mangeårige indsats som foreningens webmaster.
Vi sender ham den nye udgave af Don Quixote.
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Tak til William – som ikke kunne være her p.g.a. sygdom. Han får – som tak for sit
store arbejde i foreningen som besvarer af de mange spørgsmål fra medlemmer og
andre interesserede på hjemmesiden – et eksemplar af samme bog samt nogle gode
Navarravine.
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Tak til firmaet Glunz og Jensen A/S for deres gæstfrihed og velvilje til frit at stille
deres flotte faciliteter til foreningens disposition for afholdelse af årsmødet. Efter
forespørgsel har vi fået det vink, at der i receptionen kunne stilles noget mundgodt
frem til personalet. Vi sørger for, at der kommer rigeligt med Matadormix og
lignende.

Niels Henrik Lieberkind
(Referent)

