Referat fra generalforsamling i Indre Mission i Herlev
21. februar 2012
Referent: Tina N. Vinther

1. Indledning med andagt
Formand Henrik Vinther bød velkommen til generalforsamlingen. Vi indledte aftenen med at synge
”Guds menighed er jordens største under” og bede en bøn.
2. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Søren Madsen som dirigent og Tina Vinther som referent. Begge blev valgt.
3. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år
Henrik startede sin beretning med at tale om traditioner. Traditioner er gode og har værdi, men han
håbede også, vi var kommet til generalforsamling for at forme og sætte vores præg på Bethania,
inspirere og lade os inspirere. Det er vigtigt, vi engang imellem standser op og tænker på, hvad vi
vil med Bethania.
I januar havde vi et visionsmøde i Bethania. Det var en stor glæde for bestyrelsen, at så mange
deltog aktivt i denne aften. To visioner blev denne aften omsat til konkrete idéer, som to
arbejdsudvalg vil arbejde videre med. Den ene idé drejede sig om at arrangere en pilgrimsvandring.
Den anden idé var at gøre bethaniaaftenerne mere udadrettede og tilgængelige for alle, så man
nemmere kan invitere venner og bekendte med.
Henrik nævnte forskellige arrangementer fra årets løb. For det første nævnte han åbent-husarrangementet første søndag i advent, som er en dejlig og uformel dag, hvor der også er god
mulighed for at invitere gæster med.
En af Bethanias styrker er vores fællesskab i bøn og forbøn. Dette giver sig til udtryk i Evangelisk
Alliances bedeuge i januar men også til vores tirsdagsmøder og i andre sammenhænge. Henrik
opfordrede til, at vi holder fast i dette bønsfællesskab.
Et højdepunkt i årets løb er Bethania-lejren, som også kendetegner vores fællesskab. I år 2011 var
der ikke så mange på lejr, men det var alligevel en rigtig god lejr.
De sidste par år har vi haft en B-dag i foråret, hvor det sociale har været i centrum. I 2012 vil vi
prøve noget nyt og i stedet afholde en dag om mission i samarbejde med Dansk Ethioper Mission.
Henrik fortalte desuden, at bestyrelsen ønsker, ydre mission får en større plads hos os, hvorfor
Bethania er ved at starte et samarbejde med Dansk Ethioper Mission.
Videre nævnte Henrik vores møderække. Bestyrelsen er i tvivl om, hvilken form den skal have
fremover, og om vi fortsat skal have den. Hvis vi bevarer ugen, er spørgsmålet, om det skal være et
udadrettet arrangement, eller om det skal være til vores egen opbyggelse. Han opfordrede til, at vi
senere på aftenen skulle debattere dette emne.
Henrik sluttede sin beretning med et ønske om, at det, vi gør i Bethania, må være drevet af lyst og
iver. Samtidig må vi huske på, det er Gud, der giver væksten. Gud er almægtig og formår alt. Vi
skal gøre vores bedste og bruge vores evner, men menneskers frelse kræver Guds indgriben.
4. Drøftelse og godkendelse af formandsberetningen

Formanden opfordrede til at tage debatten om møderækken under punktet ”Eventuelt”. Herefter
blev formandsberetningen godkendt uden kommentarer.
5. Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab
Søren fortalte, vores kasserer Michael Nørgaard flytter til USA i marts. Derfor er vi glade for, Anni
Hougaard har sagt ja til at overtage denne opgave. Michael havde lavet regnskabet for 2011, men
det blev fremlagt af Anni, da Michael var i USA.
De totale indtægter for 2011 var 180.553 kr. Dette svarer til et fald i indtægter på ca. 167.000 kr. i
forhold til 2010. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i gaver på ca. 15.000 kr. og et fald i
momskompensation på ca. 140.000 kr.
De totale udgifter for 2011 var 210.712 kr. Dette svarer til et fald i udgifter på ca. 19.000 kr. i
forhold til 2010.
I alt endte vi i år 2011 med et underskud på 30.159 kr.
6. Drøftelse og godkendelse af regnskabet
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
7. Kort status fra de forskellige arbejdsgrene i Bethania
Lederne fra de forskellige arbejdsgrene gav en kort status.
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Juniorklubben v/Rasmus Hauge Madsen: I øjeblikket kommer der 4 faste børn, men der har
været 8 med i løbet af året. Rasmus hygger sig med det og håber også, børnene gør. Til møderne
har de fokus på både at have en sjov ting og en bibelting. I løbet af året har der været lidt
ændringer i ledergruppen. I foråret var det Stine og Rasmus. I efteråret blev Stine afløst af
Anna. Nu er lederne Maria, Jonas og Rasmus.
Bethanias unge v/Rasmus Hauge Madsen: Bethanias unge kendetegnes ved et godt
fællesskab, hjælpsomhed, åbenhed og fokus på Jesus. I løbet af året har de deltaget i 4 lejre og
en kollektiv uge. Den ene lejr var sammen med ungdomsgruppen Nexus fra Lindehøj kirke, som
de forsøger at have et samarbejde med. Nu kommer der 8 personer i Bethanias unge – de 4 er
startet efter sommerferien. Åndeligt har deres fokus været på, at de skulle være bedre til at dele
Jesus med deres venner. Det åndelige mål for 2012 bliver formentligt, at de skal lære om den
glæde, vi har i Jesus.
Børneklubben v/Bente Madsen. Lederne er i øjeblikket Solvej, Else og Bente. De har kontakt
til 6 børn, hvoraf 2 er på vej til at flytte. De har det godt. Hver gang hører de noget fra Bibelen
og synger sammen. Bente opfordrede os til at bede om, at der må komme flere børn til klubben.
Seniorudvalg v/Henning Christiansen. Udvalget består af Inger, Erik, Bodil og Henning. De
har tre opgaver:
- Et tirsdagsmøde om måneden. De tager gerne imod idéer, hvis nogle har forslag.
- Formiddagsbedemøde: Dette er en gang om måneden. Normalt kommer der 10 personer.
De skiftes til at indlede, og beder derefter sammen. Alle er velkomne.
- Åben bibelkreds: Der er 12 personer, der mødes, og de har et godt fællesskab. De er i
gang med at gennemgå Markusevangeliet.
Fredagsmøderne v/Frode Leth-Larsen. Fredagsmøderne er om eftermiddagen den tredje
fredag i måneden. Der kommer ca. 35-40 personer til hvert møde. De fleste er ældre mennesker,
hvoraf nogle har svært ved at komme til møde om aftenen, men alle er velkomne. Anne Marie
og Frode står for disse møder, men de har nogle gode hjælpere, der bager, dækker bord og
henter dem, der ikke kan komme selv.
Bygningen og arbejdslørdag v/Ivar Laursen. Ivar planlægger arbejdslørdagene sammen med
vores to pedeller. Desuden holder han øje med, hvordan bygningerne har det, og om der er
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noget, der skal repareres. Nogle ting kan han selv reparere, mens andre ting kræver en
håndværker. Større reparationer aftales med bestyrelsen.
Pedellerne v/Morten Lange Kirkegaard. Maria og Morten er ved at være godt inde i arbejdet
som pedeller. En af årets opgaver har været at få styr på, hvor nøglerne til huset var, men det er
der styr på nu. I øjeblikket er de i gang med at planlægge arbejdslørdag 17.marts 2012.
Bethaniaaftener v/Karen Margrethe Laursen. Bethaniaaftenerne er den sidste tirsdag i hver
måned. Der startes med fællesspisning inden mødet. Udvalget består nu af Lisa, Bente, Jonas og
Karen Margrethe. Bethaniaaftenerne startede i 2004, men der er sket lidt med dem siden. En af
ændringerne er fx, at der nu er et fælles tema for møderne et halvt år ad gangen. Til
visionsmødet i januar kom der nogle idéer til, hvordan man kunne ændre Bethaniaaftenerne.
Udvalget vil starte med at bruge disse idéer, næste gang de mødes for at planlægge aftenerne.
Bedemøder i kælder v/Søren Madsen: Niels Mølgård var desværre syg, så Søren fortalte lidt
om bedemøderne. Bedemøderne er tirsdag kl. 18:30 – dvs. inden mødet. Der komme 4-10 hver
gang. Alle er velkomne.
Ungt fællesskab v/Filip Skjerning. Ungt fællesskab er en gruppe på ca. 8-10 personer fra den
yngre ende af samfundet. De mødes en tirsdag om måneden til bibelkreds men er ellers med til
de øvrige tirsdagsmøder i samfundet. Engang om måneden står gruppen for et møde en tirsdag
aften, som de kan præge, som de ønsker. Desuden mødes de til enkelte sociale arrangementer.
Bibelundervisning v/Christian Mølgård. Udvalget består af Henrik Boje Jensen, Henrik
Vinther og Christian. De står for bibelundervisningen, hvilket er den første tirsdag i måneden.
Udvalget bestemmer hvilke emner/bibeldele, der skal gennemgås. De prøver at veksle mellem
tekster fra det nye og gamle testamente. Enkelte gange har der været taget et tema op. Feedback,
idéer og forslag til emner er meget velkomne.
Bibelgrupper v/Søren Madsen. I Bethania har vi flere bibelgrupper. Hvis der er nogen, der
gerne vil være med i en gruppe, kan man komme og sige det til Søren, som så vil være
behjælpelig med at finde en gruppe.
Bogsalg v/Erik Eriksen. I bogsalget sælges der bøger fra Lohse forlag. MFs og KFSs forlag er
inden for de senere år lagt ind under Lohse. Desuden bliver LMs forlag Logos også lagt ind
under Lohse forlag 1. april. Dermed bliver udvalget af bøger mere omfattende og spændende.
Der sælges også CD-ere fra Refleks i bogsalget. Erik synes ikke, han ved så meget om CD-erne,
så han opfordrede andre til at melde sig, hvis de kunne have lyst til at dække den musikalske
side af bogbordet.
Evangelisk Alliance v/Erik Eriksen: Dette udvalg består af Tove Buch fra Præstebro sorg,
Leif Kjøller-Rasmussen fra Herlev sorg, Niels Jørn Fogh fra Lindehøj sogne og Erik fra
Bethania. Udvalget har tre opgaver:
- Evangelisk Alliances bedeuge i januar: Udvalget planlægger aftenerne. Som noget nyt
deltog der også nogle frikirker i år.
- Bibelaften (Denne aften har erstattet det, vi før kendte som ”Bibelkredsenes aften”): Her
tages forskellige emner op som fx bibeloversættelser. I år 2012 kommer aftenen til at
handle om at lære bibeldele uden ad.
- Bedeeftermiddag på St.Bededag.
Udvalget er repræsentanter fra forskellige steder og kan derfor også bruges til andre
arrangementer som fx koncerten med Fangekoret i 2011.
CD-service v/Henrik Vinther. Alle møder optages på CD. Man er velkommen til at komme og
bede om en CD, hvis man gerne vil låne den med hjem. Det kan også lade sig gøre at købe en
kopi, hvis man gerne vil beholde CD-en eller ønsker at sende den til andre. Hvis det bare er til
sig selv, er det nemmest, hvis man bare låner den. Henrik opfordrede til at melde sig, hvis man
vil hjælpe med at optage møderne.
Hjemmesiden v/Stefan Skjerning. Formål med siden er at samle information om Bethania –
dvs. møder, kontaktpersoner osv.

8. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.
9. Valg til bestyrelsen
Der skulle vælges to personer til bestyrelsen. På valg var Jannie Skjerning (villig til at modtage
genvalg) og Solvej Slouborg (villig til at modtage genvalg). Begge blev derfor valgt uden
afstemning.
10. Valg af suppleanter
På valg var Maria Kirkegaard og Bente Madsen. Der blev holdt en skriftlig afstemning, hvor
Bente blev valgt som første suppleant og Maria som anden suppleant.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg som revisor var Preben Schousboe (villig til at modtage genvalg), og på valg som
revisorsuppleant var Hans Jacob Nymann Rasmussen (villig til at modtage genvalg). Begge blev
valgt.
12. Fastsættelse af mindste stemmegivende bidrag
Bestyrelsen foreslog, at vi fastholdt det nuværende beløb på 100 kr., hvilket blev vedtaget.
13. Eventuelt.
Ordet blev givet frit til generelle drøftelser, spørgsmål og idéer.
- Helen Jørgensen: Helen foreslog, at vi kunne afspille CD-ere fra bogbordet lige inden
møderne og under spisningen til Bethaniaaftenerne, så man kan høre de CD-ere, som er til
salg.
- Frode Leth-Larsen: Frode var glad for, at der altid er nogen, der kan og vil spille til vores
møder, hvilket han takkede for. Han foreslog, at vi skulle overveje at have en aften med
”Syng den igen”.
- Johannes Hougaard: Johannes nævnte, at vores Bibeloversættelse har 20-års fødselsdag i
år og foreslog, vi skulle fejre det. Det kunne fx være noget, man kunne tage op i Evangelisk
Alliance udvalget.
- Aage Jensen: Aage ønskede, møderækken skal fortsætte. Han ønskede, den skal være
udadvendt, og at vi alle inviterer mennesker med. Det kunne evt. kombineres med
børnemøder om eftermiddagen.
- Aage Jensen: I formandsberetningen nævnte Henrik, at arbejdet skal være båret af lyst, iver
og glæde. Det syntes Aage også er dejligt, men han ville også gerne sige tak til dem, der
arbejder, når lysten er væk (det ved han godt, Henrik også mener). Når det er tungt, må vi
bede om, at lysten og glæden må komme.
- Frode Leth-Larsen: Frode syntes, det var en god idé at fejre bibeloversættelsen. Han
foreslog, at man kunne invitere Henrik Nymann Eriksen, der har skrevet en bog om,
hvordan Bibelen er blevet til.
- Henrik Vinther: Henrik opfordrede til at komme med kommentarer til, hvad vi mener om
møderækken.
- Lisa Jensen: Lisa sagde, at hun er glad for møderækken. Hun var enig i, at vi skal gøre os
klart, hvad vi vil med møderækken – er det et udadvendt eller opbyggende arrangement.
Hun opfordrede til, at vi støtter op om flere aftener, hvis vi skal fortsætte den nuværende
form. Det betyder noget for os selv, for fællesskabet og for lysten til at invitere folk med at
vi kommer.
- Ivar Laursen: Ivar syntes, møderækken har overlevet sig selv. Han har ikke lyst til at
deltage flere aftener, men synes, han får nok i en enkelt aften. Ivar syntes hellere, vi skal
have et udadvendt arrangement. Det kunne fx være en lørdag eftermiddag med noget for alle
aldersgrupper. Om aftenen kunne man så have en god udadvendt festlig aften, hvor man har
lyst til at invitere folk med.
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Erik Eriksen: Erik takkede Helen for forslaget om at spille musik fra bogbordet inden
møderne, men han vil gerne have en anden til at stå for det, hvis det skal gennemføres.
Erik Eriksen: Erik var i tvivl om, om møderækken skal være opbyggende eller udadvendt.
Han ved, mange sætter pris på det opbyggelige. Han syntes, han har oplevet, det er svært at
få nye med til udadvendte arrangementer - det er vanskeligt at organisere det at få nye med.
Anne Marie Leth-Larsen: Anne Marie fortalte, at hende og Frode i årenes løb har været
med til mange større møder som led i deres arbejde som missionærer. Disse møder har tit
været sådan, at alle kunne få noget ud af dem – både nye og gamle. Anne Marie mener,
langt de fleste møder i et vist omfang bør være udadvendte – dvs. de skal kunne forstås af
alle med Guds hjælp.
Hanne Kofoed: Hanne nævnte, man skal være brændende i Ånden. For at brænde skal der
varmes folk op, og det mener hun kræver flere aftener. Derfor vil hun gerne beholde
møderækken. Desuden nævnte hun, at missionsmøder ikke bare er udadvendte - de skal
være for os alle.
Søren Madsen: Søren bad bestyrelsen rejse sig, så vi alle kunne se, hvem de er (Jannie
Skjerning, Henrik Vinther, Solvej Slouborg, Else Mølgård og Karen Margrete Laursen).
Søren nævnte, at man altid er velkommen til at komme med forslag til dem.

Søren takkede for god ro og orden, og gav ordet til Else, som skulle afslutte aftenen.
14. Afslutning.
Else afsluttede over Ap.G. 17.

