Referat fra FrikirkeNets generalforsamling
lørdag den 12. november 2022 kl. 13.45
på Samværket, Lykkegårdsvej 100, 6000 Kolding

Dagsorden
13.45

Velkomst ved formanden
Tonny Jacobsen bød velkommen til generalforsamlingen.

13.46

1. Godkendelse af ordstyrer og sekretær efter indstilling fra bestyrelsen
Tonny Jacobsen oplyste, at bestyrelsen foreslog følgende:
Som ordstyrer: Claus Bækgaard - Enstemmigt valgt
Som sekretær: Jens Linde - Enstemmigt valgt
Som stemmetællere: Flemming Grove og Andrew Berghamar.
Godkendt hver for sig med håndsoprækning.
Claus Bækgaard takkede for valget og konstaterede herefter, at såvel
indkaldelsen som dagsordenen var udsendt rettidigt – mail den 12. oktober
2022 (senest en måned før generalforsamlingen jf. vedtægterne).
Herefter orienterede Claus Bækgaard om de udleverede stemmesedlers
stemmeværdi - kategorier jf. vedtægterne:
Kategori 1: Migrantkirker med særlige aftaler og mindre
missionsorganisationer har hver 1 stemme.
Kategori 2: Kirker op til 75 medlemmer samt foreninger, organisationer og
institutioner, der ikke er statsstøttede, har hver 5 stemmer.
Kategori 3: Kirker fra 76 medlemmer samt foreninger, organisationer og
institutioner, der er statsstøttede, har hver 10 stemmer.
Stemmesedler var udleveret til en fra hver repræsenteret kirke.
I alt var der 202 stemmer repræsenteret ved generalforsamlingen (ud af
813 mulige stemmer).

13.55

2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling
Referatet blev ikke læst op eller gennemgået, da det var udsendt sammen
med dagsordenen den 12/10-20.
Der havde ikke været kommentarer eller tilbagemeldinger.
Enstemmigt godkendt.

13.57

3. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse
Tonny Jacobsen uddrog punkter fra bestyrelsens årsberetning, som var
udsendt på mail den 7. november 2022.
Den udsendte årsberetning enstemmigt godkendt.

14.05

4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (2021/22)
Henrik Kaas fremlagde dette.
Spørgsmål fra salen til egenkapitalens størrelse.
Svar: Vi ønsker ikke at opbygge en stor egenkapital på fx 2 mio. kroner.
Det, vi har nu, er i den høje ende - men alligevel tæt på, hvad vi har brug
for for at kunne gøre det, vi gerne vil. Mere om der under budget for næste
år, hvor vi budgetterer med underskud.
Kommentar fra salen:
Økonomien generelt er presset rundt omkring, så måske kommer
egenkapitalen ned helt af selv.
Enstemmigt godkendt.

14.12

5. Fremlæggelse og godkendelse af indeværende regnskabsårs
kontingent
a) Bestyrelsen foreslog en stigning på 3 % (afrundet) på alle kontingenter.
Dermed ville kontingentet blive som følger (tidligere beløb i parentes):
Ny Kirkeplantning - første to år: 2.800 kr. (2.700 kr.)
0-75 medlemmer: 5.550 kr. (5.400 kr.)
75+ medlemmer: 11.100 kr. (10.800 kr.)
Multisite kirker: Fuld pris for den største og halv pris på øvrige sites.
Organisation/institutioner:
m/ statsstøtte: 11.100 kr. (10.800 kr.)
u/ statsstøtte: 5.550 kr. (5.400 kr.)

Spørgsmål fra salen om mulighed for mindre kontingent for små kirker. “Vi
er ti medlemmer, det er 550 kroner per medlem per år”?
Svar: Hvis økonomi er hindringen for medlemskab af FrikirkeNet, så
henvend jer omkring det - så vil vi prøve at finde en ordning.
Enstemmigt godkendt.
14.17

6. Orientering om indeværende regnskabsårs budget (2021/22)

14.24

7. Forslag til behandling
a) Vedtægtsændringer - Tonny Jacobsen redegjorde for en lille ændring,
som bestyrelsen foreslog: “Vi foreslår at hæve grænsen fra 10 til 12
medlemmer i bestyrelsen, da FrikirkeNet vokser og vi gerne vil have en
bred forankring i bestyrelsen. Sidste år indtrådte Lars Midtgaard i
bestyrelsen. I år håber vi at kunne byde Anne Walsøe og Sam Michaelsen
velkommen i bestyrelsen. Hermed er vi på 10 medlemmer, og vi skønner
derfor at det kan være godt at skabe plads til et par stykker flere i
fremtiden.”
Forslaget var en andenbehandling, da det blev vedtaget første gang på
generalforsamlingen sidste år. Vedtægtsændringer skal ifølge vedtægterne
godkendes med to tredjedele flertal på to på hinanden efterfølgende
generalforsamlinger.
Spørgsmål fra salen: Hvorfor lige 12 medlemmer? Hvorfor ikke lade ledere
for trossamfund med kirker i FrikirkeNet udgøre bestyrelsen?
Svar: Det er generalforsamlingen, der vælger bestyrelsen og ikke
trossamfund. Der findes mange små trossamfund - enkelte kirker er
trossamfund. Det ville ikke give mening, hvis de alle skulle have en
repræsentant i bestyrelsen. Det er heller ikke trossamfund, som er
medlemmer af FrikirkeNet, men enkelte kirker. Hvis der er mange kirker fra
et trossamfund med i FrikirkeNet, vil det dog være naturligt at lederen for
det pågældende trossamfund er med i bestyrelsen - således forholder det
sig også nu.
Enstemmigt godkendt.

14.31

8. Valg af:

a. Bestyrelsen bestod frem til generalforsamlingen af:
Tonny Jacobsen, Ruben Andersen-Hoel, Jacob Viftrup, Henrik Kaas, John
Nielsen, Johnny Hansen, Thomas Hansen, Helle Rønne Samuelsen og Lars
Midtgaard.
Følgende var på valg og modtog genvalg: Ruben Andersen-Hoel, Vanløse
Frikirke, samt John Nielsen, Evangelisk Frikirke Danmark.
Helle Rønne Samuelsen udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen - et år før,
hun var på valg.

Spørgsmål: Er det ikke fjollet, at der er valg af to fra samme trossamfund.
Svar: Det er tilfældigt, at begge de to, der er på valg, er fra samme
trossamfund. Ruben er ikke valgt ind som repræsentant for et trossamfund det er kun John, der er det.
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Anne Walsøe, Vineyard, samt Sam
Michaelsen, Mosaik.
Enstemmigt valg til alle fire - valgt hver for sig.
b. Revisor: Bestyrelsen foreslog genvalg af Partner Revision.
Enstemmigt valgt.
14.37

9. Fastlæggelse af tid for den kommende generalforsamling
Bestyrelsen foreslog lørdag den 11. november 2023.
Enstemmigt godkendt.
10. Eventuelt
Kommentar: Der findes en underskov af mindre frikirker - ville være
interessant at gå mere målrettet efter at få disse kirker med i FrikirkeNet.
Svar: Vi er opmærksomme på disse kirker og ønsker også at gøre noget i
forhold til dem. Og vi arbejder på at kunne rækker ud mod migrantkirker.

Godkendt den 15. november 2022

____________________
Sekretær

