
Ordinær generalforsamling 

A"oldt 3. marts 2020 i Bredgade 20, 4000 Roskilde 

Dagsorden: 

a) Valg af dirigent og referent  
b) Beretning v/Peter Tingleff  
c) Revideret regnskab til godkendelse v/ Lisbeth Jensen og Nina Leinum Nørgaard  
d) Fremtidig virksomhed v/ Peter Tingleff  
e) Forslag    
f) Forslag til vedtægtsændringer   
g) Valg til bestyrelse  
h) Valg af revisor  
i) Eventuelt. 

Nina Leinum Nørgaard bød velkommen. Hun konstaterede, at der var 21 af foreningens i alt 64 med-
lemmer til stede. 

a) Nina blev valgt til dirigent og Vita Olsen blev valgt til referent. 

Nina bekendtgjorde at Generalforsamlingen var iht. vedtægterne lovligt indkaldt tidligere end 14 
dage før afholdelse og dermed beslutningsdygtig. 

b) Peter Tingleff indledte beretningen med et citat fra Lukas, kap. 4 med reference til et nådeår fra 
Herren (måske skal dette ikke med?) 

Peter fremviste en præsentation, som bl.a. beskriver Kirke på Vejs vision: ”vi skal høre og hand-
le og gøre det sammen”. (præsentationen vedhæftet mailen i pdf-format). 

Peter gav i oversigtform et billede af hvordan Kirke på Vej er skabt helt tilbage i 2011 og hvor fra 
man oprindeligt har modtaget midler: Roskilde Stift, Strandkirkefællesskabet, Trygfonden og 
Borgfonden. Der ud over gaver og medlemsbidrag. Selve tegningen med alle pilene ind her . 

Peter beskrev, hvorledes man har igangsat eksperimenter; bl.a. praksisnetværk. Netværker, 
som dækker de forskellige baser, som er spredt ud over Sjælland og hvor der holdes jævnlig 
dialog mellem netværkernes ledere.  

På nuværende tidspunkt er der en meget aktiv base i Slagelse og en i Jersie. 

Baserne er sat i gang ved lidt ”tilfældige” sammenhænge, hvor man, dvs. især Peter og Nina 
har fået kontakt med mennesker i lokalsamfundene og som derved har været med til at sætte 
idéerne i gang. 

Side  af 1 3



Flere projekter har udspring i de aktiviteter, der har været i foreningen: Alpha-kursus, Zebra-pro-
jektet, som især har haft fokus på unge mennesker og Elsk Roskilde.  

Det har været forskelligt fra sted til sted, hvordan baserne er blevet dannet, men fælles for dem 
alle er fokus på Jesus og hans virke i os. 

Beretningen blev énstemmigt vedtaget. 

c) Regnskab 

Det var desværre ikke lykkedes at få færdiggjort 2019-regnskabet, hvorfor der, når det er fær-
digt, vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt. 

d) Fremtid for Kirke på Vej 

Peter gav et billede af en forening, hvor FORANKRING, fundering og soliditet bliver nøgleorde-
ne det kommende år. Dette skulle gerne føre til, at den nyvalgte bestyrelse medvirker til at gøre 
baserne mere selvstændige og med bæredygtige ledergrupper. 

Målene er også at få yderligere gang i samarbejde med Jakobskirken og Trekroner Kirke og 
forhåbentlig også Sct. Jørgensbjerg Kirke.  

Der vil ligeledes blive arbejdet på måske at brede Kirke på Vej ud over Sjællands grænser, hvil-
ket typisk vil ske, hvor nogen fra Sjælland igangsætter aktiviteter eksempelvis på Fyn. 

e) Der var ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne. 

f) Bestyrelsen havde følgende forslag til vedtægtsændringer: 

1. At ændre foreningens navn til ”Kirke på vej Danmark” 
2. Vi har tidligere kaldt bestyrelsen ”Kildelauget”. Det ønskes ændret til ”bestyrelsen”. 
3. Vedrørende paragraf 8 stk 1a ændres til: ”den daglige leder af Kirke på vej Danmark”. 

 Stk 1b ændres til: ”en af bestyrelsen udpeget medarbejder”. 
4. Vedrørende paragraf 9  

Ændres til ”Foreningen tegnes af formanden og den daglige leder” i stedet for ”..næstfor-
manden”. 

5. Vedrørende paragraf 10  
 Der tilføjes et punkt e) ”fonde”. 
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Det blev diskuteret, om der skulle tilføjes et punkt ”deltagergebyrer”. Dette blev fravalgt. Og 
det blev her understreget, at gaver er skattemæssigt fradragsberettiget, hvorimod deltager-
gebyrer ikke er fradragsberettiget. 

6. Vedrørende paragraf 12  
 Stk 2 ændres til: Ved opløsning tilfalder foreningens frie midler Strandkirkefællesskabet. 

Det blev aftalt, at alle forslag til vedtægtsændringer blev behandlet under ét. Alle ændringerne 
blev enstemmigt vedtaget. 

g) Valg til bestyrelse 

Inden valget blev det præciseret at Anne Stryhn, Anne Rauff og Per Jensen udtræder af besty-
relsen, for i højere grad at kunne koncentrere sig om at lede basen i Roskilde.  

Der skulle vælges 3 medlemmer og følgende stillede op: 

Carsten Larsen, Slagelse 

Henrik Vervohlt, Roskilde 

Johan Linde, Solrød 

Alle blev énstemmigt valgt. Carsten blev valgt for 1 år, Henrik og Johan for 2 år. 

Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand. 

Bestyrelsen kan desuden også en udpege medarbejder. Denne post har Nina haft hidtil og hun 
fortsætter gerne. 

Det tilføjes, at bestyrelsen hvis ønsket kan invitere relevante medlemmer ind efter behov; dog 
vil disse ikke have stemmeret i bestyrelsen. 

  

h) Som modtager af støtte fra Trygfonden har Kirke på Vej pligt til at have en registreret revisor. 
Bestyrelsen foreslår Jette Bach, som gerne modtager valg. Jette er i øvrigt statsautoriseret. 

i) Eventuelt 

Intet at berette. 

Nina takkede for god ro og orden ved generalforsamlingens afslutning.
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