
Referat bestyrelsesmøde 140507 ELM Frimenigheden 

Hos Jens Chr. 

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

1. Indledning 

Jens Chr. indledte med sang fra Sange og salmer. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Godkendt. 

3. Udestående opgaver 

 Søs skal indkræve kontingent fra medlemmer. 

 Jens Chr. har adspurgt ELM Kbh.s bestyrelse, om frimenigheden må stå for en gudstjeneste i 

ELM Kbh., vi afventer svar. 

 Peder vil lave et indlæg til Liv i troen med en dialog omkring medlemskab af folkekirken eller ej. 

 Jens Chr. fortsætter med at skrive udkast til brev til de lokale ELM kredse vedr. Frimenighedens 

arbejde og muligheder. 

4. Nicolaj Wibe nyt job 

Nicolaj Vibe har fået et nyt job i Sømandsmissionen. Han vil fortsat være medlem og præst. Jens Chr. 

skriver til Nicolaj, og så må vi efterfølgende finde ud af, hvilke opgaver Nicolaj skal have i frimenigheden. 

5. Nadversamlinger efterår 2014 

Peder arbejder videre med følgende datoer: 

10. august – evt. med Nicolaj Wibe 

7. sept. 

26. okt. 

16. nov. 

21. dec. 

6. Reklame 



Vi har talt om, hvordan vi kan informere om frimenigheden ved bibelcamping på Bækkely juli 2014 og 

landsstævnet på LMH okt. 2014. 

 

Handleplan: 

Søs laver en skitse til en stand. Klar til næste møde. 

Folder: Peder har udgangspunktet. Peder laver første udkast til næste møde 

Udprint af liturgihåndbog og vejledninger. Jens Chr. gør det. 

Peder spørger bibelcampingudvalget, om det er OK, at vi kommer med bidrag på bibelcamping. 

Billeder: Alle tager de billeder med digitalt til næste møde, som vi har. 

 

Diskussionshjørne:  Cafemøde, eller andet ved bibelcamping. 

7. Mål for bestyrelsens arbejde 

Bestyrelsen gennemgik Jens Chr.s kommunikationsplan. 

8. Kommunikation 

Frimenighedens emailadresse skal fremgå af ELMs hjemmeside. 

9. Økonomi 

Søs sender mail ud til medlemmer om vedr. indbetaling af kontingent til alm. gavekonto i ELM. 

10. Nye møder 

Næste møde er tirsdag d. 24. juni kl. 19 hos Søs. 

11. Evt. 

Intet at bemærke. 

12. Afslutning 

Vi afsluttede med at bede Fader Vor. 

Referent: Søs Kjøller 


