Referat fra FrikirkeNets generalforsamling
fredag den 9. november 2018 kl. 11.30
i Kirken i Kulturcenteret, Drejervej 15, 2400 Kbh. NV

1. Velkomst ved formand Tonny Jacobsen
2. Godkendelse af ordstyrer og sekretær efter indstilling fra
koordinationsgruppen
Koordinationsgruppen foreslog følgende:
Som ordstyrer: Niels Peter Hedegaard
Enstemmigt valgt.
Som sekretær: Jens Linde
Enstemmigt valgt.
I alt var der 392 stemmer tilmeldt generalforsamlingen.
Ordstyrer konstaterede, at såvel indkaldelsen som dagsordenen var udsendt
rettidigt – via e-mail den 9/10-18.
Dog … var der en fejl i dagsordenen, idet alle navne på de personer, der
indstilles til koordinationsgruppen skal udsendes en måned før sammen med
dagsordenen. Navnene fremgik af dagsordenen, men der var beklageligt
smuttet et navn, idet Thomas Hansen, Hillsong, også foresloges valgt ind i
koordinationsgruppen.
Generalforsamlingen blev bedt om at godkende, at Thomas Hansen alligevel
kunne blive valgt til koordinationsgruppen under dagsordenens pkt. 9a.
Enstemmigt godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling
Referatet bedtes godkendt. Blev ikke læst op eller gennemgået, da det var
udsendt sammen med dagsordenen den 9/10-18.
Godkendt. 10 blanke stemmer. 0 imod. Resten for.
4. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse
Mikael Wandt Laursen forelagde årets højdepunkter.
Udsendt årsberetning skulle godkendes.
Enstemmigt godkendt.
4B. Overordnet perspektivering og fremblik
Ved FrikirkeNets formand, Tonny Jacobsen.
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Punktet ikke til vedtagelse/godkendelse.
5. Fremlæggelse og godkendelse af indeværende regnskabsårs
kontingent
a) Koordinationsgruppen foreslår en stigning på 1 % (afrundet) på alle
kontingenter.
Enstemmigt godkendt.
b) Koordinationsgruppen foreslår, at multisite kirker betaler fuld pris for
den største kirke, samt halv pris (jr. sitets størrelse) for øvrige kirker.
Enstemmigt godkendt.
6. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (2017/18)
Ved medlem af koordinationsgruppen Henrik Kaas.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
7. Orientering om indeværende regnskabsårs budget (2018/19)
Punktet ikke til vedtagelse/godkendelse.
8. Forslag til behandling
Ingen indkommende forslag.
9. Valg af:

a. Koordinationsgruppen:
Følgende er jf. Vedtægterne på valg og modtager genvalg:
Claus Bækgaard og Tonny Jacobsen.
Enstemmigt genvalg til begge.
Thomas Hansen, Hillsong, foresloges som nyt medlem.
Enstemmigt valgt.
b. Revisor: Koordinationsgruppen foreslår genvalg af revisor Allan Bernhard,
Videbæk
Enstemmigt valgt.
10. Fastlæggelse af tid og sted for den kommende generalforsamling
Den 8.-9. november 2019 Lykkegårdsvej 100 i Kolding.
11. Eventuelt
Ingen bemærkninger fra salen.
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