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Referat af landsgeneralforsamlingen 2015

1 Velkomst Børge bød velkommen
2 Indledning Børge indledte med missionsbefalingen (Mark. 16,15-18)

Jo mere, vi går, jo mere sker der, jo flere kan blive omvendt.
Hvis vi ikke går ud, sker der ikke noget - så bare gå ud og evangelisere.

3 Lovlig indkaldelse Børge konstaterede, at indkaldelserne var sendt rettidig ud,
og derfor var generalforsamlingen lovlig ifølge vetægterne.

4 Formandsberetning. Der har været en del medlems-tilbagegang, især fordi Herning Afd.
er blevet nedlagt. 
Børge berettede om sit tiltag med hjemmesiden www.evangeliser.nu, 
som har kørt siden november 2014. Der er efterhånden kommet mange 
ting, som evangelister kan bruge, og den vil løbende blive udvidet.
Der er kommet mange gode kontakter til især gadeevangelister over hele
landet. (Note 18.11. 2015 - Se nyhedsbrevet november 2015) 
En mødedeltager foreslog, at linket til katolske kirker på siden blev 
fjernet, da katolikker har en hel del vranglære. Børge tog det til nota og 
vil snakke om det med sit bagland.

5a Internationalt Da Hugo Martinussen ikke kunne komme, har han skrevet følgende:
Vi har ingen kontakt til FGBMFI International og betragter os som 
løsrevet fra dem. Det nye netværk - FGB/BMF - havde en samling 7-8 
november i Bad Kissingen  Tyskland, og  det virker som om dette 
fællesskab fungerer godt.
Der er indbudt til næste samling i Belgien 13-15.11 2015 i forbindelse 
med Belgiens nationale konvent, hvor der vil deltage et amerikansk 
ægtepar. Det kan anbefales, at man også fra Københavns området 
vender blikket lidt mod dette netværk og forsøger at deltage.
(Note 18.11. 2015. Gerda og Børge deltog - Se nyhedsbrevet nov. 2015)

5a.a Beretning Storkbh. Afd. Afdelingen har haft velbesøgte møder, hvoraf David Demandt 
fremhævede 2 af møderne. Det ene var med  Pastor Ravi og Lillian 
Chandran med stort fremmøde. (Tidliger hindu)
Det andet var med evangelist Moses Hansen, som sendte direkte TV via 
web-tv fra mødet. Der var ca, 110 fremmødte og den største kollekt i 
afdelingens historie blev indsamlet (Kr. 5900,-)

5a.b Beretning Vestegnen Afd. Børge fortalte, at de har haft 6 møder i 2014 med 20-40 deltager pr. 
gang, hvoraf julefrokostmødet havde størst fremmøde. Alle møderne har
været til stor velsignelse for de fleste fremmødte. Derudover holder 
afdelingen mandemøder hver anden mandag med op til fem deltagere og
bedemøder for alle M/K to onsdage før møderne på Egely i Ishøj.

5a. c Beretning Herning Afd. Afdelingen er nedlagt pga. flere års vigende tilslutning og dermed 
manglende aktivitet. Afdelingens egenkapital overgår til FGBMFI's 
Materialefond og Forlag, som derefter bliver en selvstændig forening, 
men stadigvæk til støtte for FGBMFI-DK. Alle materialer er afleveret til
Børge.
Afdelingens medlemmer er blevet tilbudt at fortsætte deres 
medlemsskab i en københavnsk afdeling. Hidtil har to sagt ja til at blive 
medlem i Vestegnen Afd.

6. Landsbestyrelsens
sammensætning

Bestyrelsen består af repræsentanter fra de enkelte afdelinger, hvoraf 
afdelingsformændene er selvskrevet medlemmer. Derudover kan 
afdelinger med 15 medlemmer eller derover få et ekstra medlem og 
derudover en ekstra for hver 10. medlem over de 15 medlemmer.
Bestyrelsen består pt. af Formand Børge Laustsen (Vestegnen Afd.), 
næstformand David Demandt og sekretær Alex Pedersen (Begge 
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Storkbh. afd.) Der er pt. ingen kasserer, idet tidligere kasserer Hugo 
Martinussen ikke længere er medlem i den nedlagte Herning Afd. Han 
er dog blevet medlem af Vestegnen Afd., og er som sådan blevet 
regnskabsfører. Såfremt Vestegnen opnår 15 medlemmer, har han sagt 
ja til at blive kasserer igen. Det blev godkendt på Vestegnens 
generalforsamling, at han kunne blive deres anden repræsentant i 
landsbestyrelsen.
(Note 18.11. 2015 – Vi opnåede desværre ikke de 15 medlemmer, men 
hvis du kan få flere til at melde sig ind i 2016 i Vestegnen Afd., så kan 
Hugo igen træde ind i landsbestyrelsen.

7 Fremlæggelse af regnskab Børge fremlage regnskabet på vegne af Hugo Martinussen. Ingen havde 
kommentarer til det. Det blev godkendt, hvilket det for øvrigt egentlig 
heller ikke skulle i følge vedtægterne.

8 Fremlæggelse af
revideret budget

Der var ikke noget, idet der ikke i 2014 havde været nævneværdig 
bevægelser, og det forventede man heller ikke i 2015.

9 Valg af revisor Det blev Håkon Rohde fra Aarhus, som også havde revideret 2014 
regnskabet.

10 Eventuelt 10a. Børges forslag om økonomisk støtte i form af lån til evangelister.
Selv om det ikke skulle godkendes af forsamlingen, blev det alligevel 
lagt frem til høring. Alle synes, det var en god ide, og der bliver arbejdet
videre med det i landsbestyrelsen.
(Note 18.11. 2015 - Se nyhedsbrevet nov. 2015 og på:
www.evangeliser.nu under "Støtte til evangelister." 

Børge foreslog, at afdeleningerne igen giver en andel af medlems-
kontingentet til landskassen, for ikke at landskassen helt drænes i 
tilfælde af misligholdelse af evangelistlånene. Dette modsatte David 
Demandt sig med henvisning til, at afdelingen har hårdt brug for 
pengene. Den beslutning tages op senere i landsbestyrelsen.

David Demandt foreslog, at annoncen til landsmødet og andre udgifter 
fremover bliver dækket af landskassen, som det gjorde førhen og ikke 
indgår i Vestegnens regnskab. Børge mente ikke, det er nødvendig, fordi
et evt. overskud går til Vestegnens afd's arbejde. I tilfælde af underskud 
kan det evt. komme på tale. Det arbejdes der ligeledes videre med.

Note 18.11. 2015
Nogle undre sig måske over, at alle beslutninger udelukkende skal godkendes af landsbestyrelsen alene,
og ikke ved simpel flertal på landsgeneralforsamlingen herunder også, hvem der skal være i landsbestyrelsen.
Hvis en afdeling er utilfreds med beslutningerne, kan dens bestyrelse pålægge deres repræsentant(er) i 
landsbestyrelsen at stemme efter deres beslutning. Er medlemmerne i afdelingen utilfredse, kan de ved simpel 
flertal på afdelingens generalforsamling pålægge det samme. (Også på en evt. ekstraordinær generalforsamling.) 
DVS., at afdelingernes medlemmer har ad denne vej givet deres repræsentant(er) mandat til at stemme på deres 
vegne i landsbestyrelsen samt bestemme, hvem der skal i landsbestyrelsen eller ændring af vedtægterne.
(I følge vedtægterne er afd.'s formanden født medlem af landsbestyrelsen, mens følgende medlemmer fra 
afdelingen besluttes af afdelingen)
.

Referant Børge Laustsen.

PS: Skulle du ved en fejltagelse eller have fortrudt ikke have betalt kontingent for 2015, så kan det nås endnu.
Det kan også skyldes, at vi ikke har sendt dig en opkrævning, fordi vi ikke har haft din korrekte adresse før nu.
Kan betales på bankkontoerne: Storkøbenhavns Afd. - reg.nr. 1551 kontonr. 3076229 (Danske Bank)
                                                           Vestegnen Afd. - reg.nr. 7184 kontonr.1195192  (Jyske Bank)
                                                           Vestegnen Afd. - MobilPay til tlf.nr. 30 32 12 01
Husk i meddelser at skrive Kontingent for 2015
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