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medlem, der ikke støtter op om Spiritismens Trossamfunds formål, kan ekskluderes fra foreningen 
ved enstemmig beslutning i bestyrelsen. Eksklusionen indebærer fortabelse af alle 
medlemsrettigheder og vedkommendes adgang til Årsmødet og de almindelige medlemsmøder”. 
Det indkomne forslag lyder på en vedtægtsændring af § 14.1 Ophør af medlemskab til følgende: ”Et 
medlem, der ikke støtter op om Spiritismens Trossamfunds formål, kan ekskluderes fra foreningen 
ved enstemmig beslutning i bestyrelsen. Hvis et eksisterende medlem ikke har indbetalt sit 
medlemsbidrag senest den 31. januar, bliver det givne medlem automatisk udmeldt af Spiritismens 
Trossamfund, idet medlemmet ikke aktivt har tilkendegivet, at medlemmet ønsker at være medlem 
af trossamfundet. Hvis et nyt medlem ikke har indbetalt sit medlemsbidrag inden syv hverdage efter 
sin medlemstilmelding, bliver det givne medlem automatisk udmeldt af Spiritismens Trossamfund. 
Medlemsbidraget pr. medlem fastsættes på årets generalforsamling/Årsmøde i november måned 
året før. Eksklusion eller automatisk udmeldelse indebærer fortabelse af alle medlemsrettigheder og 
vedkommendes adgang til Årsmødet og de almindelige medlemsmøder.”   

o Bestyrelsen vil sørge for løbende i januar måned hvert år at fremsende oplysning og venlige 
reminder herom til trossamfundets medlemmer omkring at få indbetalt sit medlemsbidrag.  

o Denne vedtægtsændring af § 14.1 blev enstemmigt vedtaget på dette års 
generalforsamling og vil efterfølgende blive fremsendt til trossamfundets medlemmer.  

• Der er kommet et forslag om, at det skal være muligt for medlemmer at indbetale sit 
medlemsbidrag via PBS. Vibeke Kasandra Dam meldte sig til at undersøge, om og hvordan vi kan få 
implementeret dette i trossamfundet.  

• Juki Tauchi kom med forslag om, at vi forhører os hos andre trossamfund, hvorledes de sikrer en 
effektiv, tidsbesparende og brugervenlig håndtering af deres administrative processer.  

• Ét andet godt forslag, som blev drøftet, var behovet for løbende informationsmøder rundt omkring 
i Danmark for ikke-medlemmer for at udbrede kendskabet, formålet og mulighederne med 
Spiritismens Trossamfund. Så snart der er tid og mulighed herfor, enten af bestyrelsen eller Rådet, 
giver det god mening at iværksætte dette.  

• Marianne Larsen gjorde opmærksom på, at vi skal sikre, at Spiritismens Trossamfund har de 
nødvendige forsikringer både ved afholdelse af arrangementer i Aktivhuset Olsbækken og rundt 
omkring i landet/udlandet.  

7. Meddelelse om udpegning af bestyrelsen og formand for det kommende år: 

• Følgende bestyrelse blev udpeget: 
o Formand Jens Johansen, Næstformand Christina Frank og Bestyrelsesmedlem Juki Tauchi 

8. Valg af 1-3 medlemmer af Rådet samt meddelelse om udpegning af 1 medlem: 

• Der var kampvalg blandt de fremmødte medlemmer for at blive en del af Rådet. Efter hemmelig 
afstemning blev følgende medlemmer valgt som Rådsmedlemmer: 

o Dion Licht Jensen 
o Honey Dannica Efeu 
o Vibeke Kasandra Dam 
o Rebeka Thomsen (Rebeka indgik ikke i selve afstemning, men blev i stedet udpeget af 

bestyrelsen (mht. ”udpegning af 1 medlem”).  
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