Referat fra generalforsamling 24/8 2020

Ad 1 –

Formanden, Lisbeth Kjær Poulsen, bød velkommen og ledede valgene til hhv. dirigent
og referent. Vita Jensen blev valgt som dirigent, og som referent valgtes Inge Lisbeth
Dahl.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet – den skulle
oprindeligt have været afholdt 12. marts og blev indkaldt i februar måned. Men pga.
coronaen blev den udsat til nu.

Ad 2 –

Beretning v. formanden:
Lisbeth Kjær Poulsen glædede sig over gode arrangementer med god tilslutning.
Nævnede specielt, at vi havde været ”ude af huset” med forskellige arrangementer,
hvilket har været godt. Vi har pt. lånt C café, da Krea er udlånt til kirkens
møbelopbevaring her under coronakrisen. Vi har nu 43 medlemmer i foreningen, fordelt
på 28 voksenmedlemmer og 15 børn/unge. Sluttelig takkede formanden udvalgene for
deres store arbejde.
Carsten Bitsch berettede fra senior:
Der er pt. 30 navne på adresselisten. Coronaen har betydet en lang mødepause, men af
hensyn til afstand m.m. mødes vi fremover i Krea/C café. Udvalget har besluttet, at vi
ved evt. nyt udbrud afholder møderne online. Vi har et stykke tid brugt hæftet om Job af
Tine Lindhardt. Arbejder nu med Låneord af Gudmund Rask Pedersen. Der bliver i år
igen julefrokost – mad fra Asian.
Lene Blanke berettede fra Kvindeligt Voksenarbejde:
Der kommer nu lidt færre til møderne end tidligere, ca. 10 pers. Sidste sæsons tema var
Grænser, men der har ikke været afholdt så mange møder pga. coronaen. En aftentur til
Haderslev med fokus på genforeningen i 1920 bliver gennemført som en del af næste
sæsons program. Nyt tema er: Kvinder som har inspireret os.

Beretningerne godkendtes.

Ad 3 –

Kassereren, Lene Blanke, fremlagde regnskabet. Medlemstallet er faldet fra 51 forrige år
til de nuværende 43. 2019 udviser et overskud på 12.000,00 kr. pga. værdipapirstigning.
Regnskabet godkendtes.

Ad 4 –

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Unge under 30 år 150 kr. pr. år og voksne 650
kr. pr. år. Budgetforslaget for 2020 blev fremlagt. Det udviser et underskud på 40.000,00
kr. Kontingentforslag og budget blev godkendt.

Ad 5 –
genvalgt.

Jan Bjørn Pedersen og Ydun Fly Gregersen var på valg til bestyrelsen. Begge blev

Ad 6 –

Som suppleanter genvalgtes Lene Pedersen og Finn Christoffersen i nævnte rækkefølge.

Ad 7 –

Som revisorer genvalgtes Marinus Siggaard og Vita Jensen.

Ad 8 –

Bestyrelsen ønskede en drøftelse af, hvad vi gør med Krea, da vi nu ikke længere har en
fast lejeindtægt. Skal huset sælges, udlejes eller …….. Huset kan kun sælges til kirkelige
foreninger/formål. Vi har en årlig udgift på huset på ca. 30.000,00 kr. En nedrivning vil
koste ca. 80.000,00 kr.
Forslag: Kan vi forære huset væk til fx kirken? Kan det sælges til nedrivning? Der var
ønske om prissætning/-liste ved udlejning til private fester o.l. Da Christianskirken lige
nu lejer/låner Krea til opbevaring af møbler, gøres der brug af C café eller sognelokaler
ved Christianskirken eller andre kirker i byen. De forskellige arbejdsudvalg finder selv
lokaler til deres møder. Det ønskes at bestyrelsen arbejder videre med problematikken
frem mod næste års generalforsamling, hvor spørgsmålet tages op igen.
Arbejdsdagen i Krea den 10. september aflyses. Til gengæld gav nogle udtryk for, at de
ville holde øje/fjerne ukrudt mv. omkring huset, så det ser nogenlunde pænt ud.
Vi har nu i 3 år være med i et samarbejde omkring Evangelisk Alliances Bedeuge, men er
ved at være lidt kørt træt. Hvad gør vi med 2021? Det har været givende, og der er blevet
givet udtryk for fra flere, at det har været nogle gode, lidt anderledes aftener, som vi har
stået for. Merete Henriksen og Berit Bjerg er tovholdere mht. 2021.
Generalforsamlingen ønskede, at der fremover nedsættes et ”bedeuge-udvalg” ved
generalforsamlingen.
Vi deltager igen i Danmark spiser sammen trods et mindre fremmøde sidste gang, men
vi har alligevel fået fine tilbagemeldinger. Bente M. har ønsket at træde ud af udvalget,
som herefter består af Carsten Bitsch, Anette Kristensen og Inge Lisbeth Dahl. Udvalget
skal være obs på, at lokalerne er store nok til at overholde div. afstandskrav, husk
annoncering, tilmelding og registreringspligt.

Ad 9 -

Sct. Hans udvalg i 2021 er Asger Bjerg, Carsten Kristensen og Lis Tarnow.
Foreningsweekend-udvalg 2021 er Per M. Henriksen, Carsten Bitsch og Inge Lisbeth

Dahl.
Der bør fra 2023 findes en ny lejrbygning/andre lokaler. Der var forslag om ”hjemmelejr” og foredrag/møder i forskellige lokaler v. kirkerne rundt om i byen. Evt. kunne man
veksle mellem ”hjemme-lejr” og andre lejre, som nok er dyrere end den nuværende.
Bestyrelsen arbejder videre med evt. løsninger mht. 2023.
Stormødet den 29. oktober flyttes til Christianshus – bestyrelsen reserverer.

Ad 10 -

Evt. –
Soldatermissionens årsmøde i 2021 afholdes i Fredericia, lørdag den 25. september,
som en-dages-arrangement. Notér allerede nu datoen. Der vil blive brug for hjælpere til
lørdag aften.
Dirigenten takkede på generalforsamlingens vegne bestyrelsen for dens arbejde og
lukkede herefter generalforsamlingen.
Referent, Inge Lisbeth, 25.08.2020

_______________________________
Vita Jensen, dirigent

______________________________
Inge Lisbeth Dahl, referent

