
VELKOMMEN TIL ONLINE GENERALFORSAMLING 2021: Værdier værd at kæmpe for! 

Dagsorden 

Lørdag den 17. april 2021 kl. 13.00-15.00 ONLINE PÅ ZOOM 

1. Velkomst ved formand Grete Schärfe 

Over: Esajas 43,4: Du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. – som grundlag i vores 

arbejde. 

2. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Doris Christensen   Referent: Ingrid Lang – back up: Camilla 

Generalforsamling indkaldt 10.12.20 – rettidigt. 

3. Beretninger 

 Året der gik i ord og billeder 

Annette Langdahl beretter. 

Beretningen godkendes. 

4. Hvordan går det med økonomien?  

• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. kasserer Gerda Wad Saíki & regnskabsfører Jørgen Andersen:  

Gennemgås af Jørgen Andersen. Regnskabet godkendes. 

• Fastsættelse af kontingent. Se venligst side 2.  

Alle medlemmer betaler ½ pris første år; kun betalende medlemmer tæller med i medlemstallet i forhold til 

godkendelse. Fast kontingent fastholdes. Dette godkendes med flertalsbeslutning. 

• Godkendelse af revisor 

Vi fortsætter med BDO i Hobro, som er statsautoriseret. Dette godkendes. 

Sponsorordninger: 

Forslag: 

- firmaer i vores lokalområde 

- samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer om genbrug 

- faste gaver 

- lejlighedssponsorater 

Vi drøfter det i grupperne: 

- Ingrid foreslår, at startpunktet er, at ligesom vi bad via bedebrevet om 300 medlemmer etc., så beder vi om 

et konkret beløb om året – og inspiration til, hvordan de skal komme ind. Fx + 300.000 kr. 

- I Brittas menighed havde de haft stort resultat af gavebreve af bestemt størrelse 

- Genbrugsbutikker: Der skal være ca. 30 faste, inkl. bestyrelse; ikke alle behøver at være spl.personale. 

- Henvendelse til lokale virksomheder ved medlemmer: De behøver ikke at være store – måske bare have 

hjerte for sagen. 

5. Valg til bestyrelsen 

Louise Benthin valgt. 

Miriam Mortensen valgt – med orlov et år. 

Andre interesserede kan henvende sig til bestyrelsen – evt. for 1 år, mens Miriam er på orlov. 



6. Indkomne forslag  

a. Forslag fra bestyrelsen: Se venligst forslag til vedtægtsændringer side 3.  

Støttemedlemmer har stemmeret, men kan ikke opstille til bestyrelsen: 19 af 22: ja. 

Slettelse af SMF som mulige modtagere ved opløsning af DKS; SMF er opløst. 20 af 22 siger ja. 

b. Forslag fra medlemmerne: Opsamling fra hele landsmødet: ? 

Samtale i grupper: Tema: Hvilke værdier/indsatsområder er ’værd at kæmpe for’ det kommende år? 

- den åndelige/kristelige dimension vigtig 

- gerne fremme gruppeaktivitet lokalt – formentlig først fysisk – derefter er online også en mulighed. 

7. Bøn for nye og afgående bestyrelsesmedlemmer  

Grete går ud af bestyrelsen, men fortsætter som frivillig/kontakt til Annette/bestyrelsen. Annette 

bringer hilsen til hende. Grete takker og glæder sig til sin funktion som frivillig. 

- Bøn for Grete,  

- for Charlotte i hendes nye funktion som frivillig medarbejder med Annette, og hendes daglige 

arbejde og liv og situation i øvrigt,  

- for Louise fagligt, personligt og i bestyrelsen. 

8. Eventuelt 

Ingrid takker bestyrelsen for deres arbejde, og minder om NCFI-kongressen online 9-11-7-2021. 

9. Tak for denne gang! 

Nina takkede for i dag og mindede om fortsættelsen af landsmødet til efterår og europæisk NCFI-

konference online næste forår med Danmark som værtsnation. 

Ingrid Lang Pedersen 

 


