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Indledning med andagt.
Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år.
Drøftelse og godkendelse af formandsberetningen
Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.
Drøftelse og godkendelse af regnskabet.
Kort status fra de forskellige arbejdsgrene i Bethania.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
På valg er:
Erik Eriksen
Karen Margrethe Laursen (modtager genvalg)
Else Mølgård (modtager genvalg)
(Henrik Krogh Vinther modtager ikke genvalg)
10. Valg af suppleanter
På valg er:
Maria Kirkegaard (modtager genvalg)
Bente Madsen (modtager genvalg)
11. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg er:
Revisor: Preben Schousboe (modtager genvalg)
Revisorsuppleant: Ely Jensen
(Hans Jacob Nymann Rasmussen modtager ikke genvalg)
12. Fastsættelse af bidrag.
Bestyrelsen foreslår 100 kr.
13. Eventuelt.
Generelle drøftelser, spørgsmål og idéer.
14. Afslutning.
Ad. 1 Else Mølgaard indledte med andagt over ordene om korsets dårskab
Ad. 2 til dirigent valgtes Søren Madsen og til referent Erik Eriksen
Ad. 3 Formanden – Henrik Vinther – indledte formandsberetningen med at sammenligne
fællesskabet i Bethania med en familie, idet det både er varmt og afslappet.
Bestyrelsen havde som målsætning for 2012 at dele liv – både menneskeligt og åndeligt – og det
havde de oplevet positivt.
Henrik kom ind på nødvendigheden i at forny sig. Her nævnte han, at nogle af Bethaniaaftnerne i
fremtiden vil få et mere åbent /udadvendt /caféagtigt forløb.
Ligeledes synes indføring af ´Pilgrimsvandring’ i stedet for B-dag at fungere godt.
Formen for møderækken og om den skulle opretholdes har været drøftet i bestyrelsen. Det blev
besluttet at opretholde møderækken og at fortsætte i den undervisende/opbyggende form.
Som kommende opgaver for den nye bestyrelse, nævnte formanden at få en ny garage/carport, ligeså

at bestyrelsen valgte konkrete målsætninger som pejlemærker for det kommende år. Formanden
sluttede med at nævne Bethanialejren, som han omtalte som et af årets højdepunkter.
Ad.4 Formandens beretning blev modtaget med akklamation.
Ad.5 Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Anni Hougaard.
Indtægterne udgjorde i alt 157.702, kr - heraf de 80.752, kr som gaver – udgifterne beløb sig til
84.875, kr, hvilket gav et overskud på 72.827, kr for året 2012.
For nærmere oplysninger om regnskabet henvises til bestyrelsen.
Ad. 6 Anni svarede på enkelte opklarende spørgsmål, hvorefter regnskabet blev godkendt.
Ad. 7 Bethanias Unge
Rasmus Hauge Madsen orienterede. De er en lille flok, idet nogle er flyttet og andre på er
bibelskole. BU er fælles med IMU – StorKøbenhavn om lejre.
Børneklubben
Else Mølgaard orienterede. Børneklubben måtte i efteråret gå på vågeblus pga for få børn.
Fredagsmøder
Frode Leth-Larsen orienterede om de forskellige emner, der tages op ved Fredagsmøderne. Der
samles omkring 40 og de gennemføres i perioden september til april en gang om måneden.
Ungt Fællesskab
Janni Skjerning orienterede om UF, de samles en gang om måneden til egen bibeltime, øvrige møder
er fælles med tirsdagsmøderne. UF har indtil nu stået for 3. tirsdag i Bethania både med talerforslag
og mødeledelse. Denne ordning ønskede de ændret, og de foreslog, der i stedet for blev valg en
gruppe, der på skift kunne fungere som mødeledere.
Bedemøde før tirsdagsmøde
Niels Mølgaard orienterede om bedemøderne, der foregår i kælderen fra 18.30 – ca 18.45. Der samles
omkring 10 pr gang.
Bethaniaaftenen – Fællesmøder
Karen-Margrethe orienterede om aftnerne, der begynder med fællespisning kl 18.00. De forventer i
fremtiden at 1 -2 aftner pr halvår får et mere caféagtigt og udadvendt forløb.
Bibelundervisningsudvalget
Christian Mølgaard orienterede. Karin Christiansen er indtrådt i udvalget efter Henrik Vinther.
Opgaven med Bibelundervisningsaftnerne er at give en både dybere forståelse af bibelen og
også at gennemgå skrifter, der sjældent tales over.
Formiddagsbedemøde
Henning Christiansen orienterede. Der samles 8 -10 den anden torsdag i måneden. Seniorudv. står for
bedemøderne.
Åben bibelkreds
Henning Christiansen orienterede. Bibelkredsen mødes om formiddagen den første torsdag i måneden.
Der samles 10 -12 pr gang og seniorudv. står for bibelkredsen. Der begyndes med kaffe og der lægges
vægt på også at have et godt socialt fællesskab.
Evangelisk Allianceudvalget
Erik Eriksen orienterede. Ev. Allianceudvalget består af Niels Jørn Fogh, Lindehøj kirke, Leif
Kjøller-Rasmussen, Herlev kirke, Tove Buch, Præstebro kirke og Erik Eriksen Bethania.
Udvalget er ansvarlige for bedeugen i januar måned, bedeeftermiddagen Store Bededag og
Bibelaften i august måned. Bedeugen holdes i de forskellige fællesskaber i Herlev kommune, mens
bedeeftermiddagen og Bibelaftenen holdes i Bethania.
Bogbordet
Erik Eriksen orienterede. Der er i 2012 solgt for 7.572,89 kr igennem bogbordet.
Pedellerne
Marie Kirkegaard orienterede om deres forskellige arbejdsopgaver. Det har været nødvendigt med
lidt nye reservedele til opvaskemaskine og kaffemaskine. De gav udtryk for glæde ved pedelopgaven.
CD- service

Henrik Vinther orienterede om arbejdet medoptagelse af møde på CD, styring af lyd og brug af power
Point. Han efterlyste flere til at være med i team’et omkring teknik- betjeningen.
Ad. 8 Der var ikke indkommet forslag
Ad. 9 Valg til bestyrelsen bortfaldt, da der ikke var opstillet flere kandidater end der skal være i
bestyrelsen. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Karen-Margrethe Laursen, Else
Mølgård, Janni Skjerning, Solvej Slouborg og Erik Eriksen
Ad. 10 Begge bestyrelsessuppleanter var villige til genvalg. Efter afstemning blev Bente Madsen 1.
suppleant (22 stemmer) og Maria Kirkegaard 2. suppleant (12 stemmer).
Ad. 11 Preben Schousboe modtog genvalg som revisor og Ely Jensen blev valgt som
revisorsuppleant.
Ad. 12 Fastsættelse af bidrag for at være stemmeberettiget blev fastsat uændret til 100, kr pr år.
Ad. 13 Henrik Boje foreslog, at der blev taget initiativ til at få ’lidt kunst’ på væggene. I den
sammenhæng kom forslag om at kontakte kreativ linje på Børkop højskole og ’Emmaus’ i Haslev.
Johannes Hougaard foreslog, at der dannes et mødeplanlægningsudvalg. Bestyrelsen vil arbejde
videre med begge forslag.
Som afslutning på generalforsamlingen takkede Karen-Margrethe Henrik Vinther for hans store
arbejde som formand og overrakte ham en gave.
Ad. 14 Henrik V. sluttede med bøn og vi sang velsignelsen.
Ref. Erik Eriksen

