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Referat af ekstraordinær generalforsamling i Spiritismens Trossamfund den 5. maj 2019 

 

Valg af referent: 

• Efter at formanden i Spiritismens Trossamfund bød velkommen til medlemmerne og Rådet til 

denne ekstraordinære generalforsmaling, meldte næstformanden sig frivilligt til at være referent. 

Dette blev velmodtaget af de deltagende medlemmer, hvormed beslutningen herved var truffet.  

1. Valg af dirigent: 

• Rådsmedlem Juki Tauchi blev valgt som dirigent på baggrund af Jukis juridiske baggrund og 

kompetencer som ordstyrer. Juki blev valgt enstemmigt blandt alle de fremmødte, hvis deltagere vi 

ikke kan oplyse med navns nævnelse pga. persondataforordningen. 

• Juki takkede pænt for, at hun blev valgt som dirigent. Juki bekræftede herefter, at indkaldelsen og 

afholdelsen af denne ekstraordinære generalforsamling er sket rettidigt og korrekt i henhold til 

trossamfundets vedtægter.  

2. Afstemning om vedtægtsændring mht. indførelse af kontingent/medlemsbidrag: 

• Formanden berettede om formålet med denne ekstraordinære generalforsamling, som afholdes i 

forbindelse med den igangværende ansøgningsproces hos Kirkeministeriet om at få Spiritismens 

Trossamfund anerkendt som trossamfund i Danmark. På dagsordenen i dag er, at vi skal tage stilling 

til og stemme om, om vi fremadrettet skal indføre et årligt kontingentindbetaling (dvs. medlems-

bidrag) pr. medlem i trossamfundet, og ”hvis ja”, hvad skal dette årskontingent/medlemsbidrag 

være i DKK.  

• Denne indledning startede med det samme gode drøftelser, og alle de fremmødte gav deres besyv 

med. Mange synspunkter, pointer og budskaber blev vendt, hvilket var meget berigende og 

interessant. Det er særligt at være medlem af et trossamfund, og det giver god mening, at dets 

medlemmer bidrager økonomisk til trossamfundets drift – samtidig med, at de hver år, når der skal 

indbetales nyt kontingent, skal tilkendegive, om de stadig ønsker at være medlem af Spiritismens 

Trossamfund. På denne måde sikrer vi, at trossamfundets medlemmer aktivt tager stilling til, om de 

ønsker at være medlem, og hvis de gerne vil dette, skal de indbetale et årskontingent for det givne 

år. Vi har herved også hånd i hanke med, hvor mange medlemmer trossamfundet har.   

• Det blev derfor enstemmigt besluttet, at der skal indføres et årligt kontingentindbetaling/medlems-

bidrag pr. medlem gældende fra den 1. januar 2020.  

• Herefter var næste punkt på dagsordenen at drøfte selve beløbsstørrelsen. Det blev besluttet, at 

dette kontingent/medlemsbidrag enten skal være 120,00 DKK eller 150,00 DKK, og at det herved 

skal være gratis at deltage til vores arrangementer. I dag er det gratis at være medlem af 

Spiritismens Trossamfund, og det koster 50 kr. pr. person at deltage i hvert arrangement. I første 

halvår af 2019 afholder vi 4 arrangementer, og 2-3 arrangementer afholdes i andet halvår af 2019.   

• Som det fremgår af vores vedtægt § 16.1, skal 30 % af det totale antal stemmeberettigede 

medlemmer sige ”ja” til en sådan vedtægtsændring. Det vil sige, at 57 medlemmer skal sige ”ja”, 
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idet 57 udgør 30 % af de 189 medlemmer, som vi er i trossamfundet. Eftersom vi dog ikke var 57 

medlemmer til stede i dag til vores ekstraordinære generalforsamling, som ensstemmigt stemte 

”ja”, så skal vi afholde et medlemsmøde mellem 4-8 uger senere for at kunne gennemføre 

vedtægtændringer. På dette Medlemsmøde kan forslagene til vedtægtsændringer vedtages med 

2/3 flertal af de fremmødte uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.  

3. Indkaldelse til nyt medlemsmøde for at gennemføre vedtægtsændring den 2. juni 2019 

• Det blev derfor besluttet på denne ekstraordinære generalforsamling, at vi i dag, den 5. maj, skal 

fremsende en invitation pr. mail til alle medlemmerne i Spiritismens Trossamfund, hvori vi inviterer 

og indkalder medlemmerne til at deltage i dette vigtige Medlemsmøde, som vi vil afholde søndag, 

den 2. juni kl. 9.00 i vores foreningshus Aktivhuset Olsbækken. Det er samme dag, som vi afholder 

næste foreningsarrangement. Den 2. juni er netop om 4 uger. Yderligere skal dette Medlemsmøde 

annonceres på Spiritismens Trossamfunds hjemmeside og Facebook-side.  

• Vi vil i denne invitation bede medlemmerne om skriftligt via email til trossamfundet (email: 

dialog@spiritismenstrossamfund.dk) om at tilmelde sig ved personligt fremmøde. Hvis det givne 

medlem ikke har mulighed for at deltage fysisk, opfordrer vi medlemmet til at afgive sin stemme 

skriftligt via email.  

• Dét, som medlemmet skal tage stilling til – enten ved at møde op personligt den 2. juni eller ved 

skriftligt at afgive dit svar inden kl. 9.00 den 2. juni til dialog@spiritismenstrossamfund.dk, er 

følgende (vælg ”ja” til punkt 1 eller punkt 2): 

• ”Jeg stemmer på, at det skal koste 120 kr. i medlemsbidrag pr. år for at være medlem af 

Spiritismens Trossamfund gældende fra den 1. januar 2020, hvilket ligeledes giver adgang til at 

deltage gratis i foreningsarrangementerne i det givne år. Der skal stadig betales separat 

brugerbetaling, hvis jeg som medlem vil gøre brug af Spiritismens Formidlere til at afholde et 

eller flere ritualer (dvs. Spiritismens livsvelsignelse, Spiritismens navngivning/dåb, Spiritismens 

vielse/bryllup og/eller Spiritismens bisættelse/begravelse).” 

• ”Jeg stemmer på, at det skal koste 150 kr. i medlemsbidrag pr. år for at være medlem af 

Spiritismens Trossamfund gældende fra den 1. januar 2020, hvilket ligeledes giver adgang til at 

deltage gratis i foreningsarrangementerne i det givne år. Der skal stadig betales separat 

brugerbetaling, hvis jeg som medlem vil gøre brug af Spiritismens Formidlere til at afholde et 

eller flere ritualer (dvs. Spiritismens livsvelsignelse, Spiritismens navngivning/dåb, Spiritismens 

vielse/bryllup og/eller Spiritismens bisættelse/begravelse).” 

 

4. Eventuelt: 
• Medlemmet Nina Christensen, som også er Spiritismens Trossamfunds revisorsuppleant, tilbød 

at gå igang med at udarbejde en skitse til en pressemeddelelse, hvis vi er så velsignede at få 

godkendt Spiritismens Trossamfund som anerkendt trossamfund i Danmark. Nina studerer 

kommunikation, og Nina vil gerne påtage sig opgaven med at komme med et oplæg herpå. 

Dette vil være storartet, så vi blev enige om, at det er en god ide så småt at begynde at arbejde 

herpå, hvori vi får godt skitseret, hvad Spiritismens Trossamfund er, og hvad vi tror på og kan 

bidrage med til glæde for dem, der er spirituelt søgende, undersøgende og troende.  

https://www.spiritismenstrossamfund.dk/kalender/aar-2019/
mailto:dialog@spiritismenstrossamfund.dk

