
Referat bestyrelsesmøde 140409 

Hos Søs.  

Deltagere: Jens Chr. Ipsen, Peder Østergård Jensen, Robert Holm Kofod og Søs 

Kjøller 

1. Indledning 

Søs indledte med 1 Tim 5,8. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt. 

3. Konstitueringer 

Jens Christian Ipsen fortsætter som formand, Robert Holm Kofod fortsætter som næstformand og Søs 

Kjøller som sekretær. 

4. Udestående fra sidste møde 

a. Sekretariatet varetager kasserer funktionen: Opgaven består af bogføring, evt. udbetaling af 
udlæg og print af regnskab. 
 
b. Frimenighedens emailadresse skal på hjemmesiden - Peder sørger for dette. 
 
c. Søs indkræver kontingent for 2014 fra medlemmer over 18 år. Peder finder ud af hvilket 
kontonummer pengene skal overføres til og giver Søs besked.  
 
5. Evaluering og opfølgning på generalforsamling 

Bestyrelsen forventer som nævnt i beretningen at indkræve 100 kr. pr. voksent medlem i kontingent, og 

af forventede udgifter er indtil videre kun udgifter til alterbrød og vin. Søs indkræver kontingent fra 

medlemmer. 

Peder spurgte til oplevelsen af nadversamlingerne, og der blev givet udtryk for, at der kan være behov 

for, at der er mere tid til at finde roen. Det foreslås, at man kan lægge fællesbøn eller stilhed i 

indledningen. 

6. Præst i ELMs frimenighed 

JCI spørger bestyrelsen i ELM København, om der er mulighed for, at Frimenigheden har ansvar for 

én gudstjeneste per halvår. 



7. Mål for bestyrelsens arbejde og Frimenigheden 

I forhold til Mål 2: Frimenigheden skal samarbejde med de lokale ELU og ELM missionsforeninger for at 

blive set talte vi på bestyrelsesmødet om følgende: 

Punktet her er blevet diskuteret I landsstyrelsen. Peder gennemgik, hvad der var aftalt med 

Landsstyrelsen.  Beslutningen blev diskuteret og taget til efterretning. 

Det blev foreslået, at vi skriver et brev til kredsene.  

Vi besluttede at skrive et brev til ELM og ELU bestyrelserne og fortælle om arbejdet, hvad vi gerne vil 

og muligheden for, at vi kommer forbi og fortæller om arbejdet. Dette vil vi gerne gøre i samarbejde 

med Landsstyrelsen. JCI laver et udkast. Bestyrelsen gennemlæser dette, og JCI spørger Michael 

Kjøller-Petersen og Poul Iversen om de vil være med. 

Det blev foreslået at lave en samtale artikel i Liv i Troen omkring, hvorfor vi er med/ikke med i 

Folkekirken. PØJ tager forslaget med. 

Delmål er ændret til følgende: 

- Vi skal orientere i elu’erne i Kbh. og fortælle om dette. 

- Der skal være information ved landsarrangementer. 

- Orientering: 

o Skriftlig information: En lille folder. 

- Information i Liv i Troen: Robert skriver ca. 2800 anslag. 

 

8. Kommunikation 

Kommunikationsplan gennemgås på næste møde. 

9. Økonomi 

Intet at bemærke. 

10. Nye møder 

Der er aftalt nyt møde onsdag d. 7. maj 2014. 

11. Evt. 

Intet at bemærke. 



12. Afslutning 

Vi afsluttede med at bede Fader Vor. 

 

Referent: Søs Kjøller 

 


