Referat fra FrikirkeNets generalforsamling lørdag den 13. november
2021 kl. 13.30 på Mariager Højskole, Hjulhusvej 12B, 9550 Mariager
Velkomst ved formanden
Tonny Jacobsen bød velkommen og takkede for en god konference.
1. Godkendelse af ordstyrer og sekretær efter indstilling fra bestyrelsen
a. Claus Bækgaard, Odense Bykirke, blev valgt som ordstyrer.
b. Ruben Andersen-Hoel, Vanløse Frikirke, blev valgt som sekretær.
c. Søren Kokkenborg, Teen Challenge og Bent Hald Larsen, Herning Frikirke, blev valgt som stemmetællere.
Claus Bækgaard takkede for valget og konstaterede herefter, at såvel indkaldelsen som dagsordenen var udsendt
rettidigt på mail den 12/10-21, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
Claus redegjorde for afstemninger, som blev afholdt ved at markere med de udleverede stemmesedler.
Kategori 1: Migrantkirker med særlige aftaler og mindre missionsorganisationer har hver 1 stemme (grønne).
Kategori 2: Kirker op til 75 medlemmer samt foreninger, organisationer og institutioner, der ikke er statsstøttede har
hver 5 stemmer (blå).
Kategori 3: Kirker fra 76 medlemmer samt foreninger, organisationer og institutioner, der er statsstøttede har hver
10 stemmer (røde).
Der var i alt 202 stemmer repræsenteret.
2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling
Referatet blev godkendt.
3. Forelæggelse af årsberetning til godkendelse
Bestyrelsens årsberetning blev udsendt på mail den 3. nov. 2021.
Tonny Jacobsen knyttede som kommentar til årsberetningen, at der nu er 123 medlemmer i FrikirkeNet - fordelt på
98 kirker, 15 organisationer/foreninger og 10 skoler.
Årsberetningen blev godkendt.
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse (2020/21)
Henrik Kaas fremlagde nøgletal fra regnskabet, som blev sendt ud på mail den 3. nov. 2021.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af indeværende regnskabsårs kontingent
a. Bestyrelsen foreslår en stigning på 1 % (afrundet) på alle kontingenter.
Kirker:
Ny mghs.plantning -2 år
0-75 medlemmer
75+ medlemmer

Gl. sats

Ny sats

2.675 kr.
5.350 kr.
10.700 kr.

2.700 kr.
5.400 kr.
10.800 kr.

Multisite kirker: Fuld pris for den største og halv pris på øvrige sites.
Organisation/institutioner:

(25 kr.)
(50 kr.)
(100 kr.)

m/ statsstøtte
u/ statsstøtte

10.700 kr.
5.350 kr.

10.800 kr.
5.400 kr.

(100 kr.)
(50 kr.)

Kontingentet blev vedtaget.
6. Orientering om indeværende regnskabsårs budget (2021/22)
Mikael Wandt Laursen fremlagde nøgletal fra budgettet.
7. Forslag til behandling
Tonny Jacobsen redegjorde kort for bestyrelsens forslag:
a. Da FrikirkeNet vokser, er der et ønske om en mulighed for at udvide bestyrelsen, og derfor foreslår bestyrelsen en
ændring af første linje i §9 i vedtægterne, så ordlyden ændres fra:
Bestyrelsen består af fem til ti valgte personer, og den vælges på FrikirkeNets årlige generalforsamling.
Til:
Bestyrelsen består af fem til tolv valgte personer, og den vælges på FrikirkeNets årlige generalforsamling.
Claus orienterede om at dette er første af to behandlinger, den anden foretages på generalforsamlingen i 2022.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de repræsenterede stemmer på begge generalforsamlinger.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og gentages til andenbehandling på næste generalforsamling.
8. Valg af:
a. Bestyrelsen:
De opstillede blev valgt ind:
Tonny Jacobsen, Mosaik og Thomas Hansen, Hillsong, blev begge genvalgt for tre år.
Lars Midtgaard, Baptistkirken, blev valgt ind for tre år.
Tonny Jacobsen informerede om at Hasse Falk Jakobsen træder ud af bestyrelsen i forbindelse med ny ansættelse
som vicegeneralsekretær.
b. Partner revision blev genvalgt som revisor.
9. Fastlæggelse af tid for den kommende generalforsamling
Datoen for den kommende generalforsamling blev sat til lørdag den 12. november 2022 i forbindelse med
lederkonferencen næste år.
Datoen blev vedtaget.
10. Eventuelt
a. Henstilling til, at bestyrelsen tænker i retning af flere kvinder på posterne. Formand Tonny Jacobsen bifaldt
henstillingen, og der blev nævnt fra salen, at kirkesamfundene også kan pege på kandidater.
b. Videoen om, hvad der sker i Frikirkenet har været tilsendt kirkerne, men der blev nævnt, at flere kirker ikke havde
fået den sendt ud. Der bliver fulgt op på dette, så det sikres, at alle får videoen.

