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Generalforsamling 2023 

onsdag den 8. marts 2023 kl. 19. 

Generalforsamling i Viborg Pilgrimscentrum, Villavej 10, 8800 Viborg. 

Program 

Dagsorden for generalforsamling 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning ved Steen Rasmussen 

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

4. Kontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent 200 kr. i 2024 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og op til 3 suppleanter 

I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer 

Hertil kommer valg af op til 3 suppleanter 

Der skal altså i år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og op til 3 suppleanter  

På valg er:  

Bente Ejsing (villig til genvalg) 

Steen Rasmussen (genopstiller ikke) 

 

Kaffe/te og et let traktement  

 

Af hensyn til servering helst tilmelding til ole@viborgpilgrimscentrum.dk    

 

Herefter er ordet frit til spørgsmål, ris og ros om program 2022, forslag og ønsker om nye aktiviteter og 

vandringer fremover osv. 

Ind imellem synger vi fra højskolesangbogen 

 

Medlemmer som vil hjælpe os med praktisk arbejde i forbindelse med de enkelte arrangementer /ugentlig 

åbning i Pilgrimscentrum / kaffe / kage o.l.: Ring eller mail til os. 

Har du forslag, som du ønsker behandlet under dagsordenens pkt. 6 'Indkomne forslag', er du velkommen 

til at indlevere dit forslag pr brev eller mail senest 1. marts 2023.   

En af den kommende bestyrelses opgaver bliver at få valgt en ny formand for foreningen. For at gøre 

posten som formand mere ’spiselig’ vil vi på generalforsamlingen fortsætte arbejdet med en gruppe-

struktur i foreningen, som medvirker til forenkling af arbejdet og til gennemskuelighed i planlægning og 

gennemførelse af beslutninger truffet af bestyrelsen. Vi håber på velvilje og forståelse for dette. 

På gensyn den 8. marts 

 Med venlig hilsen, Viborg Pilgrimscentrum 


