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Referat 

Carsten Larsen (formand) bød velkommen 
Nina Leinum Nørgaard blev valgt som dirigent 
Peter Tingleff blev valgt til referent 

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var retmæssigt og 
rettidigt indkaldt 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af regnskab 2019.  
Regnskabet blev godkendt 

2. Budget 2020-2021.  
Formanden orienterede kort  

3. Præsentation af medarbejdere og bestyrelse.  
Medarbejdere: Peter Tingleff (ikke finansieret af foreningen, men af folkekirken), Nina 
Leinum Nørgaard og Katrine Pihl Sode 
Bestyrelse: Carsten Larsen (formand), Johan Linde (næstformand), Henrik Brønnum 
Verwohlt, Nina Leinum Nørgaard og Peter Tingleff 

4. Vision, strategi og handling. Særlig med henblik på økonomi.   
Carsten tog udgangspunkt i Coronakrisen og undrede sig over hvor lidt plads kirken har 
haft blandt politikerne. Han glædede sig over den iderigdom der har været blandt kirkerne 
med blandt andet digitale tiltag.  
Han var stolt over at se alt det som Kirke på vej i denne tid har haft af initiativer med at 
mødes både digitalt og i små grupper. 
Kirke på vej er et levende relevant fællesskab, der har et holdbart budskab – ikke bare til 
os selv, men til mennesker omkring os. Ikke bare under coronakrisen, men i høj grad også 
i tiden der kommer efter 
Under coronakrisen har bestyrelsen holdt en række zoom-møder for at få Kirke på vejs 
formål ind under huden. ’At blive opmærksomme på hvad Gud allerede gør omkring os, og 
følge ham deri sammen med andre’ 
Vi har arbejdet på at give dette mål og retning, så det kan blive til konkret mission. 
Visionen er at plante ’baser’ mange steder i Danmark.  
Vi vil styrke netværket baserne imellem ved at lederne af baserne mødes regelmæssigt for 
at styrke og inspirere hinanden 
Under coronakrisen har vi opdaget vigtigheden af det digitale. Det vil vi også styrke og 
videreudvikle på fremover 



Der mangler desuden godt undervisningsmateriale. Det vil vi også satse på at udvikle i 
den kommende tid 

5. Spørgsmål og debat. 
Der blev spurgt til, hvordan man bliver medlem.  
Bestyrelsen vil i den kommende tid arbejde på, at det bliver lettere og mere tilgængeligt. 
Der blev spurgt til, hvad man ville bruge overskuddet i 2020 på.  
Et eventuelt overskud vil gå til noget, der flugter med visionen 

6. Eventuelt. 


