Meddelelser fra ÆLNOTH
Katolsk historisk forening for Danmark
2015, 15. årg., nr. 2. Udsendt 9. februar 2015
Referat af generalforsamlingen 2015
der fandt sted 31.01.15 på Sankt Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, København V. fra kl. 14:10 til
14:45.
Til mødet havde 15 medlemmer indfundet sig, og en enkelt sluttede sig senere til selskabet. Næstformanden, Helge Clausen, redegjorde indledningsvis kort om Bent Irlovs sygdom og sin egen tiltræden som
fungerende formand ultimo december 2014. Herefter gik man over til de enkelte punkter i generalforsamlingen.
Ad 1: Valg af ordstyrer og referent.
Den fungerende formand foreslog som dirigent Stig Holsting og som referent Iacob Ulrich Löwe. Begge
blev valgt. Stig Holsting takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet og
derfor beslutningsdygtig.
Ad 2: Formandens beretning, debat og godkendelse heraf.
Som fungerende formand aflagde Helge Clausen derefter den årlige beretning:
”Det skulle have været Ælnoths formand, Bent Irlov, som skulle have fremlagt formandens beretning,
men som Ælnoths medlemmer er orienteret om, blev han i julen ramt af en blodprop, der har gjort ham
ukampdygtig indtil videre. Som næstformand må jeg så fungere som formand til og med denne generalforsamling.
Ælnoth-året 2014 blev indledt med en succes, idet hele 34 personer deltog i højtideligholdelsen af Skt.
Knud Lavards dødsdag den 7.I. i Haraldsted. Ved generalforsamlingen sidste år var der 19 medlemmer til
stede ud af i alt 64. På mødet udspandt der sig en debat om Ælnoths fremtid og virke. Efter en vejledende
afstemning blev det konkluderet, at Ælnoth bør fortsætte som en selvstændig forening, og at formålsparagraffen skal danne grundlag for dens virke. Ved det første egentlige medlemsmøde (29.III.14) holdt lektor
Sebastian Olden-Jørgensen et meget spændende foredrag om ”den antikatolske Holberg”, men der deltog
desværre kun 11 medlemmer. En planlagt tur i storebededagsferien til Lübeck, Ratzeburg og Schwerin
måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. Den 16.V. guidede Bent Irlov et besøg i de ny renoverede ruiner af
Absalons Borg under Christiansborg for en håndfuld medlemmer, og søndag den 15.VI. viste Nybo Rasmussen efter højmessen i Sct. Laurentii Kirke ca. 15 medlemmer rundt i det katolske Roskilde. Haraldstedvalfartens 100-års jubilæum blev afholdt søndag den 6.VII. med bl.a. højmesse i kapelruinen med
biskop Czeslaw. Forinden havde Sebastian Olden-Jørgensen givet os indsigt i den hl. Knud Lavards liv
og virke. I alt ca. 100 deltog. Ved et møde den 4.X. holdt jeg et foredrag om Marias hus i Nazareth og
forbindelsen til Loreto. Her var der mødt knap 20 medlemmer op. Den 29.XI. blev der afholdt et møde
med causeri over julen og dens historie, samt almindeligt hyggeligt samvær. Der var ca. 10 medlemmer til
stede. Ved afslutningen af 2014 havde Ælnoth 61 medlemmer, hvilket desværre er en nedgang på 3 i forhold til året før. Da vor regnskabsfører i efteråret rykkede for 2. eller 3. gang for betaling af kontingent
for 2014, var der ikke alle, der betalte. I 2014 udkom der intet nyt nr. i Ælnoths skriftserie, men der er
noget i støbeskeen til 2015. Det vil vi høre lidt om efter generalforsamlingen. I et bestyrelsesmøde i oktober blev det vedtaget at søge professionel assistance til at modernisere og ajourføre Ælnoths hjemmeside.
1

Dette blev besluttet på trods af usikkerhed angående Ælnoths fremtid. Vi engagerede Andreas Riis, som
også havde lavet hjemmesiden for Stenoarkivet. Resultatet er meget tilfredsstillende, og jeg håber, at I vil
bruge hjemmesiden. På dette bestyrelsesmøde i oktober skete der desuden det overraskende, at alle fire
bestyrelsesmedlemmer og kassereren meddelte, at de ikke ønskede at genopstille ved den kommende generalforsamling og – hvis de ikke var på valg – ville udtræde af bestyrelsen. Man var nok kommet til erkendelse af, dels at der i bestyrelsen ikke var fuld enighed om, hvilke aktiviteter Ælnoth skulle påtage sig,
dels, at man var kørt lidt træt i arbejdet og ikke rigtigt så nogen fremtid for Ælnoth. Jeg har dog senere
ombestemt mig.
Helge Clausen
fg. formand”
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.
Ad 3: Kassererens beretning (fremlæggelse af det reviderede regnskab), debat og godkendelse heraf.
Kassereren, Iacob Ulrich Löwe, gennemgik det fremlagte regnskab, der viste en kassebeholdning på kr.
28.152,29 og et mindre underskud på kr. 2.744,40. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. –
Det reviderede regnskab er udsendt sammen med dette nr. af Meddelelser fra Ælnoth.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent.
Den af bestyrelsen foreslåede kontingentforhøjelse til kr. 100,00 blev enstemmigt godkendt. (NB: kontingentet for 2015 er fortsat kr. 80,00. Kontingentforhøjelsen har først virkning fra 2016).
Ad 5: Valg af fire medlemmer til bestyrelsen.
Som tidligere nævnt, var Helge Clausen det eneste bestyrelsesmedlem, der var villig til genvalg. Af andre
medlemmer til bestyrelsen blev foreslået vort mangeårige medlem Asbjørn Nordam, og de helt nye medlemmer, Sr. Anna-Maria OSB og Torben Riis. Efter en kort præsentation af hver enkelt, blev alle enstemmigt valgt: Sr. Anna-Maria og Helge Clausen for 2 år, Asbjørn Nordam og Torben Riis for 1 år.
Ad 6: Valg af to suppleanter og en revisor.
Som nye suppleanter blev Sebastian Olden-Jørgensen og Kirsten Kjærulff indstillet og som revisor var
Eva Vinther villig til genvalg. Alle blev enstemmig valgt.
Ad 7: Hvis der ikke kan vælges en ny bestyrelse, foreslås Ælnoth nedlagt eller søgt sammenlagt
med Academicum Catholicum. Punktet bortfalder hvis en bestyrelse, suppleanter og en revisor er
valgt.
Punktet bortfaldt.
Ad 8: Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 9: Eventuelt.
Helge Clausen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer, ordstyreren samt kassereren og uddelte milde
vingaver som et synligt tegn på takken.
Kl. 14:45. sluttede denne korte, konstruktive og effektive generalforsamling, der blev afviklet i god ro og
orden.
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Referat af medlemsmøde 31.01.15
Efter generalforsamlingen blev der afholdt et medlemsmøde der varede fra 15:00 til 16:00.
Helge Clausen berettede først om situationen omkring Sankt Andreas Bibliotek. Biblioteket er en institution under bispedømmet og udgifterne beløber sig reelt til kr. 600.000 årligt, uanset andre beløb også
nævnes. Efter at bispedømmet har standset det økonomiske grundlag for biblioteket fra 2015, ser forsøget
på selvfinansiering heldigvis gunstigt ud. P.t. har 91 personer tegnet sig for et årligt bidrag på kr. 300,
nogle yder mere. Sammen med ansøgninger til div. fonde og stiftelser er resultatet for nærværende, at
man kan disponere over en kapital på kr. 1.400.000. Salget af bøger fra Sostrup Kloster og pastor Timmermann indbragte ca. 25.000 og biblioteket ejer en ældre bogsamling, som også forsøges solgt og muligvis kan indbringe omkring kr. 100.000.
Endvidere berettede Helge Clausen om kommende jubilæer. To knytter sig til domkirken Sct. Ansgar,
idet det i år er 150-året for kirkens konsekration og 250-året for oprettelsen af dens forgænger, det østrigungarske Gesandtskabskapel. Endelig er det 1150-året for Sct. Ansgars død i 865. Biskoppen arrangerer
en tur for max. 25 personer den 11.-13.09 (se Katolsk Orientering), men muligvis vil der også bliver arrangeret en bustur til sommer, der bl.a. skal gå til Ribe, Hedeby, Hamborg, Corvey og Mainz.
Helge fortalte endelig om sit eget arbejde med en opdateret udgave af Katolsk minileksikon og om en
kommende bog med biografier af ca. 300 danske katolikker efter reformationen.
Nybo Rasmussen gennemgik og kommenterede sagen om Sankt Lucius-relikvien, som efter en kulstof
14-undersøgelse ikke kunne være ægte. Han havde sat tingene på plads i et indlæg i Kristeligt Dagblad
22/12 2014. Nybo havde desuden medbragt en svensk bog med Barbro Lindquists artikler om den svenske dronning Josephine, der som et krav for at indgå ægteskab med den svenske kronprins, forlangte at
hun forblev katolik, og derfor har betydet meget for den nyere katolske Kirke i Sverige. Her var et oplagt
emne til et foredrag på et kommende medlemsmøde.
Helge nævnte, at skriftserien kan se frem til en ny publikation, om middelalderens største pilgrimsmål for
Mariadyrkelsen i Danmark, nemlig kirken i Krarup. Det drejer sig om et ældre manuskript af Nybo Rasmussen og Stig Holsting, som de nu er ved at renskrive og opdatere.
Et hæfte i anledningen af 100-året for Haraldsted valfarterne var også et oplagt emne. Dette kunne evt.
bestå af flere af de artikler, der har været trykt andetsteds.
Endelig fortalte Stig Holsting om endnu et jubilæum, der var værd at bemærke, nemlig 100-året for udgivelsen af Johannes Jørgensens bog: Klokke Roland.
Referent: Ulrich

Konstituerende bestyrelsesmøde
Efter medlemsmødet afholdt den nyvalgte bestyrelse et kort bestyrelsesmøde, og man konstituerede sig
således:
Formand og kasserer: Helge Clausen (Teglvangsvej 64, 8543 Hornslet. Tlf. 86 99 63 54 / 23 28 63 54.
Email clausen.helge@gmail.com)
Næstformand: Asbjørn Nordam
Sekretær: Torben Riis
Medlem: Sr. Anna-Maria Kjellegaard OSB.
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Det blev desuden vedtaget at undersøge mulighederne for at skifte bank, idet den nuværende er meget dyr
for foreningen.

Ælnoths nye hjemmeside
Som tidligere nævnt er Ælnoths hjemmeside blevet designet på en helt ny måde. Her vil alle numre af
Ælnoths Meddelelser for fremtiden blive arkiveret. Der vil være adgang til oplysninger om foreningens
bestyrelse og vedtægter mm.
Besøg hjemmesiden på adressen: www.aelnoth.dk
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