Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning for periodesiden 5. Juni 2011 (offentliggøres på
hjemmesiden)
4. Foreløbigt regnskab for 2011 (offenliggøres på hjemmesiden)
5. Budget 2012 (offentliggøres på hjemmesiden)
6. Forslag til vedtægtsændring
7. Valg til menighedsrådet
8. Fastsættelse af medlemskabsgebyr
9. Eventuelt
10. Afslutning
Generalforsamling den 15. januar 2012
1. Valg af ordstyrer:
Line Kofoed blev valgt til ordstyrer
Line Nicolaisen blev valgt til referent.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt
3. Formandens beretning:
Line Kofoed afgav sin skriftlige årsberetning siden 5. juni 2011 (sidste
Generalforsamling).
4. Foreløbigt regnskab for 2011
Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Stor tilfredshed med den nye revisor, Danielle Kruiffs, arbejde, som er meget
systematisk og overskueligt.
5. Budget 2012
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
6. Forslag til vedtægtsændring
De foreslåede vedtægter blev godkendt med en enkelt tilføjelse til paragraf 3, stykke
9, her gengivet i kursiv:
”Herudover kan de på egen hånd afholde udgifter på op til 500 euro til de daglige
indkøb, nødvendige anskaffelser o.l. forudsat i henhold til budgettet.”
7. Valg til menighedsrådet
De opstillede kandidater:
Line Kofoed
Vivi Sterkenburg
Mette Hersby
Toline Miedema

Frederik Harhoff
Flemming Rosenkrands
-blev alle genvalgt
8. Fastsættelse af medlemskab
Medlemstallet er lavt. Kun i alt 50 personer (ud af de omkring 900 kirken har kontakt
og sender Kirkehilsen til) betaler tilsammen ca. 1500 årligt.
Det blev diskuteret om prisen for medlemskab er for høj.
Det blev foreslået at sænke medlemsgebyret til 25 € årligt for alle, idet vi gerne vil
have så mange medlemmer som muligt.
Forslaget blev vedtaget.
9. Eventuelt
-Dick Leertouwer er bekymret over danskernes manglende interesse for kirkens
aktiviteter. Ville ønske at der var mere motivation for at komme i kirke. Der er dog
ingen tvivl om, at dette er et alment kendt problem i kirkesamfund - også i Danmark.
-Hugo Sterkenburg roste menighedsrådet og revisoren for deres kompetente og fine
arbejde.
10. Afslutning
Generalforsamlingen blev afsluttet efter ca. to timer.
Ref. Line Nicolaisen

