Referat af Ordinær Generalforsamling
Søndag d. 10. marts 2019, kl. 1330, Gunnekær 4B.
1. Indledning og fællesbøn ved Ole Vang
2. Valg af ordstyrer.
Arne Haahr er valgt til ordstyrer.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i følge vedtægterne.
3. Valg af referent.
Heidi Nørgaard er valgt til referent
4. Beretning fra kredsens virksomhed i det forløbne år (2018) v/ formanden.
Skriftlig beretning er udsendt før generalforsamlingen.
Ole Vang gennemgår og kommenterer beretningen. Se den udsendte beretning for detaljer.
Nedenstående punkter kommenteres og drøftes.
Punkt 1-3: Bestyrelse og ledelse:
Ole Vang understreger behovet for friske kræfter i ledelsen af kredsen og opfordrer til forbøn herfor.
Punkt 4: Fællesskabet mellem Ung+ og søndagsfællesskabet:
Konstruktionen i Rødovre LM, med to fællesskaber der mødes 1 gang om måneden, kan
rumme en udfordring i at lære hinanden at kende.
Fra generalforsamlingens fremmødte lyder det, at der sættes pris på fællesskabet de to enheder i mellem.
Der sættes pris på, at der ved fællesmøderne er større mangfoldighed og spredning i alder.
Punkt 7: Skærpede GDPR-regler (persondatalovgivning):
Trosmæssige forhold betegnes som særligt følsomme persondata, og Rødovre LM er derfor
som forening underlagt skærpede regler ift. persondata-beskyttelse.
Det indebærer bl.a., at der ikke længere sendes e-mails med synlige mailadresser, at der kræves samtykke til brug og deling af personoplysninger, fotos mv.
LMs hovedkontor venter på, at justitsministeriet tager endeligt stilling til, hvordan denne
lovgivning skal forvaltes i foreningslivet. Mere info vil derfor følge.
Punkt 8d: Cellegrupper:
Cellegruppen i søndagsfællesskabet er ved at nå grænsen ift. antal (13 pers.).
Ole Vang lægger derfor op til at cellegruppen på sigt deles.
I drøftelse på generalforsamlingen udtrykkes følgende:
-

Der er fordele og ulemper ved en deling.
Det er svært at rumme så mange i stuerne ift. plads, borde, stole mv.
Det er en udfordring ift. koge- og køkkengrej og et stort arbejde at lave mad til så
mange.
Det praktiske kan løses, hvis vi ikke ønsker en deling.
Mange har noget på hjerte og emner til bøn. Af tidsmæssige årsager bliver alt det folk
har på hjerte ikke altid nævnt.

-

-

-

En deling kan give bedre tid til at fortælle og bede – og måske styrke bønnen.
En mindre gruppe kan give plads til andre og måske dybere snakke.
Der er noget godt i at være sammen som et samlet fællesskab.
Ved en deling mister man noget fællesskab med dem, man ikke er i gruppe med.
For at imødegå at vi mister for meget fællesskab med hinanden ved en deling, kan der
evt. indlægges fællesaftener, hvor der er tid til at høre om hinandens liv.
Ung+ deler ud af deres erfaringer med at være i mindre cellegrupper. Trods lille antal
kan det være muligt at gennemføre et indholdsrigt program. Et lille antal kan give anledning til andre samtaler og dybe samtaler.
Kommentar til forslaget i beretningen om, at grupperne skal følge samme program, for
at de kan lægges sammen ved mandefald: Grupperne vil med stor sandsynlighed bruge
forskellig tid på emner/tekster, og derfor ikke følges ad. I stedet foreslåes, at man ved
sammenlægning bruger et andet program end det grupperne normalt følger.
Danner vi flere cellegrupper, kan vi efter en given tidsmæssig frekvens sammensætte
grupperne på ny, sådan at man ikke altid er i gruppe med de samme mennesker.

Andre kommentarer vedr. cellegrupper:
- Det kan være svært at nå hjem fra arbejde og have maden klar til kl. 18:15.
- Kold mad kan serveres. Det behøver ikke at være varm mad.
- Vi slutter kl. 20:30 – sluttidspunktet kan evt. skubbes til kl. 21:00.
Bestyrelsen tager ovenstående kommentarer med i deres videre arbejde med spørgsmålet
om deling.
Punkt 9: Bedemøder og bønnesamvær
Ole Vang opfordrer til at mødes i mindre bønsfællesskaber.
Punkt 10: Weekendlejren
I år planlægger Ung+. Udvalget er i gang med planlægningen.
Punkt 11: Gunnekær 4 – Arbejdsdag:
Håndsoprækning om hvem der kan hvornår. Ole V. melder en dato ud.
Punkt 12: Teltmøderne i Kærene:
Vi planlægger at afholde arrangementer i Kærene gennem året.
Rebekka (Ung+), Heidi (sf) og Henriette (Kristent Fællesskab) planlægger.
Mere info følger.
•

Beretningen er godkendt.

5. Revideret regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse v/ kassereren.
Regnskabet deles ud til gennemgang.
Indtægter:
Gaveindtægter 2018: Vi har haft en stigning i gaveindtægter. Glædeligt nyt.
Vi har modtaget 4095 kr. i momsgodtgørelse fra nyanskaffelser. Hvorvidt denne ordning
med momsrefusion for foreninger fortsætter, er uvist.

Udgifter:
Posten ”nyanskaffelser” dækker primært over: Nyt skilt til lågen, klaver, guitar, nyt hegn.
Posten ”vedligehold” dækker primært over: Keddelrensning og fyr-eftersyn, fældning af birketræ, maling.
Vedligehold regnes under budget-posten ”nyanskaffelser” og har derfor ikke en selvstændig
budget-post.
Udgifterne til køb af klaver og guitar blev finansieret ved en selvstændig indsamling og er
derfor ikke indregnet i budget-posten ”nyanskaffelser” for 2018.
Børneklub: Stigningen i børneklubbens udgifter skyldes et børneblad, der var dyrere end
ventet. Børneklubben overvejer om de fortsat vil uddele børnebladet.
Posten ”Gave til Friluftsmission” dækker over Torben Østermarks engagement under teltugen, og er indregnet i budget-posten ”Teltuge i Kærene”.
”Gave til Menighedsfakultetet” dækker over en prædikant, der ønskede, at vi i stedet for betaling for kørsel gav en økonomisk gave til Menighedsfakultetet.
Regnskabet for 2018 er godkendt.

6. Budget for 2019 fremlægges til godkendelse.
Budget for 2019
I 2018 modtog vi et tilskud fra IsoBro til indkøb og opsætning af projektor/lærred på
9632,11 kr. Projektet med projektor/lærred anslåes at komme til at koste ca. 15.000 kr. Under budgetposten ”Nyanskaffelser/vedligehold” ligger der derfor en forventet udgift hertil på
omkring 5000 kr..
Budgettet er godkendt.

7. Valg af medlemmer til kredsstyrelsen.
• Marianne Olsen og Ole Vang afgår efter tur
• Begge modtager genvalg
Til generalforsamlingen er fremmødt 14 stemmeberettigede.
Marianne Olsen er genvalgt til kredsstyrelsen med 13 stemmer og 1 blank.
Ole Vang er genvalgt til kredsstyrelsen med 13 stemmer og 1 blank
•

Valg af suppleanter:
• Mikael Wethelund stiller sig til rådighed, men der er brug for endnu en suppleant.
Mikael Wethelund er valgt in absentia til suppleant i kredsstyrelsen med 14 stemmer.

Ingen opstiller til 2. suppleant.
Bliver det nødvendigt, at der vælges en 2. suppleant, gøres dette ved en ekstraordinær generalforsamling. Denne kan afholdes i forbindelse med et fællesmøde.
8. Valg af repræsentant til afdelingsbestyrelsen.
• Stillingen har været vakant siden sommer 2008
Flere foreninger i Københavns afdeling har ikke en repræsentant i styrelsen, og der er
derfor et ekstra pres på afdelingsbestyrelsen.
Rødovre LM kan ikke på nuværende tidspunkt besætte denne post.
9. Valg af to revisorer.
Vibeke Vang og Børge T. Christensen genopstiller til valget af revisorer.
Vibeke Vang og Børge T. Christensen er valgt til posten som revisorer.
10. Forslag:
• Åse og Marianne: At vi dropper maden efter mødet søndag eftermiddag og i stedet
mødes fra kl. 14.45 til kaffe. Om der skal kage til kaffen er op til den enkelte, der
står for kaffen😊.
Argumenter for kaffe:
Det er værdsat at komme hjem efter mødet og have hele aftenen derhjemme.
Der gives udtryk for større overskud til socialt samvær før mødet end efter mødet.
Der er familiemedlemmer der ikke deltager i mødet, og det har derfor betydning at
komme hjem og spise aftensmad sammen i familien.
Vi spiser aftensmad sammen i cellegruppen.
Argumenter for aftensmad:
Ved søndagsarbejde, kan det være svært at nå kaffen.
Der gives udtryk for glæde ved at spise aftensmad sammen, og efterfølgende have
aftenen fri derhjemme.
En del prædikanter bliver til aftensmad, og det giver mulighed for dialog med prædikanten.
Vi har gode samtaler under maden.
Ved aftensmad er der ingen tidsmæssig begrænsning for samværet.
Hvis folk kommer dumpende til kaffen, kan det være sværere at bevare den som en
fælles social del.
Begge ting kan fungere.
Afstemning (14 stemmeberettigede):
Forslaget om kaffe før mødet søndag eftermiddag er vedtaget med 4 stemmer mod 2.
8 undlod at stemme.
Bestyrelsen tager stilling til om kaffen skal begynde kl. 14:45 eller kl. 15 og hvornår
forslaget træder i kraft.
Når forslaget træder i kraft, bliver dem der er ansvarlige for aftensmad i stedet ansvarlige for kaffen.

11. Evt.
Der fremsættes et forslag om at lægge køkken og det lille rum sammen til et stort rum, så
bygningen bliver mere attraktiv for de unge i kredsen.
Det vil give bedre køkkenmuligheder og bedre mulighed for børnepasning.
Lyden fra salen skal kunne transmitteres til køkken-alrummet.

