Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 3/11-2011
Hos Solvej, kl. 19.30
1. Indledning v/Solvej
Andagt og bøn.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt.
3. Opfølgning fra sidste møde
• Samarbejde med DEM v/Solvej
Har modtaget en mail fra DEM, med information om andre og mindre projekter end det føromtalte
samarbejde, man kan støtte.
Solvej forhøre sig nærmere hos DEM om detaljerne. Og vi snakker om muligheden for at gøre det
pågældende projekt til ”vores” ved at have en aften eller to om året, hvor vi gør lidt særligt ud af det
pågældende projekt og DEM’s arbejde i det hele taget. Vi taler også om at tænke lidt oftere på
DEM, når vi beslutter, hvad der skal samles ind til ved aftenmøderne.
Else nævner forfulgte kristne som en mulighed også at tage op en aften om året. Vi aftaler at føje
det ind i næste programplanlægning. Eventuelt med nyhedsbreve fra Åbne Døre om forfulgte
kristne, man kan skrive til, lagt ud til folk at bruge.
• Møde med Bjarne og de tidligere pedeller
Hverken Else og Ivar eller Henrik har hørt fra Bjarne igen. Principielt skylder vi ikke noget, og
bolden ligger på hans banehalvdel. Men en mail kan godt komme til at virke affejende, uden at man
vil det. Else vender med sig selv, om hun ringer og hører om han stadig er interesseret i et af vores
forslag.
• Familiefredage. Hvem tager over efter Lise?
Solvej har ikke fået spurgt Lise, om nogen tager over. Det er mest børnefamilierne, der kommer,
selvom det oprindeligt var lagt ud for hele Bethania.
Solvej tjekker med Lise om nogen tager over. Vi aftaler at forhøre os om behov for og lyst til at
fortsætte – hvis der ingen er til at tage over, må det gå ind.
Programudvalg: Vi har endnu ikke fundet nogen til at gå ind i det sammen med Inger, men arbejder
på sagen.
4. Økonomi
• Nyt fra kasseren
Indtil nu indtægter for 56.000 og udgifter for 173.000. Gaver til Bethania indtil nu er på 19.000. Det
er et stort underskud, men vi har i mange år haft overskud, så det er ikke alarmerende.
Vand har været en stor post på 8.800,- (sidste år 3.900,-). Det er meget også selvom det plejer at
svinge. Henrik hører Michael om det er aconto eller forbrug.
Gasregningen er stor, men det var vi været inde over.
Elregningen er lidt større, men ikke voldsomt. Luftfugteren har stået nede på nul, den må godt stå
på omkring 50%, Else tjekker.
Henrik mener vi har en likvid kontobeholdning på 110.000.
• Michael flytter til USA og standser derfor som kasserer. Vi skal derfor finde en til at
overtage. Vi arbejder på sagen.
Spørgsmål om computeren i Bethania skal udskiftes. Den er gået i sort flere gange på det seneste.
Der er helt klart et problem. En bærbar til 3-4.000 skulle kunne dække behovet. Vi aftaler at lægge
ud på groupcare om nogen har en gammel, men pålidelig computer, de gerne vil af med.
Postkassen skal ifølge lovkrav sættes ud til vejen. Det søger Ivar for.
5. Forløbne møder og arrangementer
Vi taler om møderne i det omfang, at nogle har skilt sig ud – positivt eller negativt. Herunder
drøftes også møderække og lejr.
Bethaniaaften med Erik Adrian om Café Exit skilte sig ud som en meget god og meget anderledes
aften. Det kan være godt ind imellem at høre om ”det arbejde jeg står i og brænder for”.
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Familielejr var rigtig godt og familiær på den gode måde. Det var ærgerligt, der ikke var så mange
med, og at der ikke var så mange ældre med. (Næste lejr er 2.-4. november med Samuel Leth
Larsen).
Vi taler om kommmende møder og til hvem der skal samles ind.
6. Kommende arrangementer
• Temadag om Søren Kierkegaard v/Karen Margrethe
Niels kunne ikke nå det her til foråret. Vi aftaler at spørge ham om året efter. Karen Margrethe
tjekker stormødedatoer og Påske og finder et hul i marts/april 2013.
Vi snakker om forslag til B-dag i 2012.
7. Medarbejdermøde
• Invitation til mødet
Jannie har lavet udkast til en invitation med spørgsmål lagt ud til folk at tænke over.
• Udformning af oplæg. Tanker v/Jannie.
Jannie og Henrik samarbejder om at udarbejde invitation og oplæg. Deadline er 1/12.
8. Generalforsamling for 2012
• Jannie og Solvej er på valg til næste generalforsamling. Vi håber meget, de ønsker at
genopstille. Forhåbentligt kan det bekræftes. Ellers må vi til at overveje, hvem der ellers kan
spørges.
Begge udbeder sig yderligere betænkningstid og får det.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
4/1-2012 – hos Karen Margrethe
10. Eventuelt
Henrik var af sted på Willow Creeks lederkonference på Drejervej i København – spændende, noget
kunne man bruge og noget ikke, men god inspiration.
Anne Marie havde fortalt Karen Margrethe (med henblik på, at hun skulle tage det med til
bestyrelsen) at Bodil og Henning havde været i Malaga og inde i en kirke, hvor der var mange
ældre, som gerne ville have en kontakt til Bethania. Vi aftaler at melde tilbage til Anne Marie, at
bestyrelsen ikke står i vejen for, at nogen starter en gruppe op, som kan have kontakt til den
menighed.
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