
 

29. dec. 2016 

Kære medlemmer af Evangelisk Luthersk Missions Frimenighed, 

 

Som tidligere annonceret indkaldes der til ordinær generalforsamling den fredag 3. feb. 2017. 

Generalforsamlingen afholdes i Kirken, Blågårdsgade 40, 2200 København N kl. 18, hvor vi starter med at 

spise sammen. Som sædvanlig vil der under den egentlige generalforsamling være underholdning for børn. 

 

Dagsorden 

A. Indledning, valg af dirigent, stemmetæller og referent 

B. Faste generalforsamlingspunkter 

 I.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

 II.  Revideret regnskab forelægges til godkendelse. Regnskabsåret følger  

  kalenderåret 

 III.  Budget for indeværende regnskabsår forelægges og godkendes 

 IV. Valg til bestyrelsen 

 V. Valg af to revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år, genvalg kan finde sted. 

  Revisorerne kan ikke være medlem af bestyrelsen 

C. Samtale og diskussion af frimenighedens arbejde 

D. Afslutning 

 

Bemærkninger 

ad B.II. 

Der vil blive fremlagt regnskab på selve generalforsamlingen. 

ad B.III. 



Ved generalforsamlingen i 2016 blev det besluttet at medlemsbidraget fra 2017 skal være 200 kr. pr. 

person over 18 år. Bestyrelsen anbefaler at man giver den sparede kirkeskat til ELM. 

Bestyrelsen har for nuværende ingen planer om økonomiske udlæg i 2017 ud over brød og vin ved 

nadversamlingerne, rejsegodtgørelser og lignende udgifter. 

 

 

ad B.IV. 

Bestyrelsen har i 2016 bestået af Søs K. Kjøller, Robert Kofoed, Peder Østergaard og Jens Chr. Ipsen. På valg 

til bestyrelsen i 2017 er Søs K. Kjøller og Jens Chr. Ipsen. Søs stiller ikke op til genvalg. Valget foretages på 

generalforsamlingen. 

 

ad B.V. 

Michael Kjøller-Petersen og Lilian Kofoed er valgt til revisorer. Lilian er på valg i 2017. Valget foretages på 

generalforsamlingen. 

ad C. 

Der er ikke indkommet egentlige forslag til generalforsamlingen. 

Det foreslås at bestyrelsens beretning kan diskuteres. Derudover vil bestyrelsen gerne evaluere følgende 

sammen med generalforsamlingen: 

- Evaluering af initiativ på Bornholm. 

- Gudstjenester: I 2016 har der igen været afholdt Gudstjenester i frimenigheden i samarbejde med den 

samlede kreds i ELM København og efter aftale med ELM bestyrelsen i København vil dette fortsætte i 2017 

og eventuelt i højere grad med nadversamlinger inkluderet i søndagsmødet. Hvordan ser 

generalforsamlingen på afvikling af disse. Er der behov og ønsker som medlemmerne gerne vil have bliver 

taget med i betragtning? 

- Betyrelsen overvejer at sætte sakramenterne lidt mere på dagsordenen i 2017. Er der ideer til, hvordan 

dette kunne gøres.  

 

Med kærlig hilsen 

ELM Frimenigheds bestyrelse    


