Viborg Pilgrimscentrum
Dagsorden
Bestyrelsesmøde onsdag den 17. januar 2018 kl. 15.00
Fremmødte: Steen, Karen, Ulla, Vitta, Bente, Ole, fraværende Anette
Afbud:
1.
Dagsorden til godkendelse –
Godkendt.
opfølgning seneste møde
Ikke behov for opfølgning.
2.
Generalforsamling
06.03.2018
a. Dagsorden
Pernille Bloch har lovet at
b. Formandens beretning
komme.
c. Regnskab
a. Ordinær dagsorden
d. Valg – bestyrelsesmedlem
b. Formandens beretning i
Suppleanter/frivillige
punktform.
e. Indkomne forslag c. Regnskab er revideret af Bent
kontingent
Jul og udsendes sammen med
indbydelsen til
generalforsamling.
d. Valg til bestyrelsen:
På valg og genopstiller: Ole og
Vitta.
Genopstiller ikke: Anette Spure,
men hjælper gerne med
andagter.
Revisor Bent Jul
e. Indkomne forslag.
Kontingent foreslås uændret
200 kr.
Ordet er frit og det er vi jo gode
til!
3.
Aktiviteter – forslag
Vedtaget at invitere Bent Jul
Bent Jul: Foredrag – cykle-pilgrim
med foredrag om cyklende
Udvikle – litteraturvandring pilgrimme + litteratur, den
Elizabeth Knox-Seith: Foredrag eller Forslag 17.marts kl. 13.
work-shop – fred. 20/4 – el. Sø 22/4 (Konstituering i ny bestyrelse
Margrethe M. Berg: Biblio-drama
samme dag kl. 12)
Medlemsmøde: Forslag onsdag den Ja til workshop med Elizabeth
31/10 2018
Knox-Seith i april og til
Bibliodrama med Margrethe
Berg til vinter.
Medlemsmøde 30.oktober.
4.
Vandring Pilgrimmenes dag –
Vi gennemfører vandringen
opfølgning på mail-debat
efter planen.
5.
Spørgsmål til Baptistkirken 4/2
Vi vil gerne undersøge forskelle
og ligheder. Tilmelding se
hjemmesiden.

6.
7.

Lån af lokaler – hvem gør hvad?
Vadstena-rejse

8.
9.

Ulla bestiller hos biblioteket.
Steen og Kate er i Vadstena og
laver research. Det bliver 20. –
25. august. (26. aug. Har vi et
arrangement for
gangbesværede)
Udsat.
Vi er foreløbig ude af
bestyrelsen.

Debatforum – blog el. lign.
Danske Kultur- og Pilgrimsruter –
hvad vil vi med vores engagement i
denne forening?
10. Eventuelt: Margrethes ordination, vi samles ved VPC og går derned. Gave.

Møde med Jan Ribergaard den 08.02.18, Pindle, på Viborg Stifts Folkeblad
IKONUGEN uge 6. Ulla skriver oplæg til hjemmesiden og står for reception med vin og kage
mandag 05.02 kl. 13 - 17 i forbindelse med medlemmernes egne medbragte private ikoner,
som vi tager med hjem samme dag.
Ulla tager nogle gamle, danske religiøse billeder med, der kan blive i VPC ugen ud til fredag.
Åbent mandag kl. 13 – 17, onsdag kl. 12.30 – 16.30 og fredag kl. 13 – 17.

Referent Ulla

