ÅRSMØDE/GENERALFORSAMLING
BETHANIA, INDRE MISSION, HERLEV
TIRSDAG D. 22. FEBRUAR 2011
Efter en lækker treretters menu kl. 18:00 indledtes mødet ca. 19:20 med en kort andagt v. Else
Mølgaard, hvorefter man gik over til dagsordenen for den egentlige generalforsamling.
1. Valg af dirigent og referent: Som dirigent foresloges Søren Madsen, som referent
foresloges Solvej Slouborg. Begge blev enstemmigt vedtaget og dirigenten tog ordet og gav
det videre til formanden.
2. Formandsberetning v/ Henrik Krogh Vinther: Henrik trak nogle markante ting frem fra
2010. Først var der renoveringen samt lydanlægget, som havde givet nogle udfordringer,
men nu var indstillet til alles tilfredshed.
Så var der B-dagen – et nyt gammelt tiltag med forskellige aktiviteter og socialt samvær. En
tradition, man fortsætter i 2011. Den har afløst Bibellørdagen, der efterhånden havde meget
ringe tilslutning.
Det årlige medarbejdermøde brugte tid på emnet ”missionalt fællesskab” – dvs. et
fællesskab, hvor mission er tænkt ind som en naturlig del. Dette emne var ikke et udtryk for
at Bethania ikke er missionalt. Henrik fremhævede i den forbindelse de mange nye, der er
kommet med især blandt de ældre – måske de har noget at lære os andre.
Fra Bethanialejren fremhævede Henrik særligt fællesskabet og samværet på tværs af
aldersgrupper som noget værdifuldt.
Særligt glad er Henrik for aktiviteter, der ikke er sat i gang af bestyrelsen, men er vokset
frem nedefra – for det engagement de vidner om. I 2010 kunne nævnes familie-fredagene
med afslappende hyggeligt samvær samt en mødrebedegruppe dannet af mødrene til
Bethanias yngste medlemmer. Sidstnævnte er dog gået ind nu, efter at mødrenes
barselsorlov er ophørt.
Inga Andersen havde i 2010 set sig nødsaget til at træde ud af bestyrelsen. En tak rettedes til
hende for hendes indsats. Og en tak fordi hun har indvilget i at fortsætte som kasserer, indtil
en ny er fundet. Hermed en opfordring til at tænke over, om det var en post, man kunne
påtage sig. Et velkommen lød også i den forbindelse til Lise Gudbergsen, der som 1.
suppleant trådte ind i bestyrelsen i stedet for Inga. Endelig rettedes en tak til alle, som bærer
med – og en opfordring til at skønne på hinandens bidrag.
Afslutningsvis lød en advarsel. Vigtigt er det at se ud over alle aktiviteterne og ikke glemme
vores vision for Bethania. Hvor skal vi være om 2, 5, 10 år? Indre Missions vision: ”Lede til
Jesus, leve med Ham” ville Henrik gerne det også kunne blive vores målsætning at arbejde
for at konkretisere og omsætte til praktisk handling. Henrik afsluttede formandsberetningen
med en opfordring til at bede om Guds velsignelse til dette.
Der var ingen yderligere kommentarer og formandens beretning blev godkendt.
3. Kassererberetning v/ Inga Marie Andersen:
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af Inga.
Der var i alt indkommet af gaver til Bethania (inkl. renovering): 110.747,20
Der var et overskud på 117.757,44 i 2010
Inga fremhævede Laybourns Legat, hvor hovedstolen var udløbet og skulle investeres på ny.
Ifølge vedtægterne skulle den sætte i obligationer, men banken havde frarådet dette grundet
den lave rente, hvorfor Inga havde indsat hovedstolen på 12.000 kr på en pluskonto, der
løber i 2 år, hvorefter, der igen skal tages stilling til, hvad der skal ske med hovedstolen.
Kassererberetning blev efter enkelte opklarende spørgsmål godkendt.

4. Orientering om de forskellige arbejdsgrene og aktiviteter
• Pedel v/ Elisabeth Andersen: Intet nyt i pedelarbejdet. Christina følte sig
velkommen, da hun flyttede ind. Ivar Laursen blevet kontaktperson mellem
pedellerne og bestyrelsen.
• Børneklubben v/ Bente Madsen: Der kommer 8 børn, når alle er der. De mødes
hver anden lørdag. Bente Madsen, Else Mølgård og Solvej Slouborg er ledere.
• Junior/ teen klubben v/ Rasmus Hauge Madsen: Er, efter at de store er flyttet
op i BU eller på efterskole, nu kun en juniorklub med børn fra 4-5 klasse. Der
kommer 4 faste børn. Rasmus og Stine er ledere.
• Bethanias Unge v/ Rasmus Hauge Madsen: Godt fællesskab med 9 engagerede
unge mennesker. Har i år prøvet noget nyt nemlig bibelundervisningslørdage
med en taler, som giver 3 timers undervisning. De er fælles med IMU fra
København.
• Ungt Fællesskab v/ Michael Buskov: Mødes en tirsdag i måneden i en
bibelkreds med spisning først. Sociale aktiviteter. Bl.a. skovtur og julefrokost.
• Fredagsmøde v/ Frode Leth-Larsen: Mødes hver 3. fredag i hver måned. 25-40
deltagere, hvoraf en del er engagerede i det praktiske omkring møderne.
• Familie-fredage v/ Lise Gudbergsen: Har mødtes to gange – en gang i sommer
og en i efteråret. Formålet er uformelt samvær – tid til at snakke og lære
hinanden at kende.
• Bibelundervisningsudv. v/ Christian Mølgård: Arrangerer taler og emner til
bibelundervisningen den 1. tirsdag i måneden. Udvalget består af Henrik Vinther,
Christian Mølgård. Thomas Gudbergsen er trådt ud, hvorfor de overvejer at søge
nyt medlem.
• Bethaniaaftenudv. v/ Lisa Jensen: Tager sig af bethaniaaftenerne den sidste
tirsdag i hver måned. Udvalget består af Lisa Jensen, Bente Madsen, Mikael
Buskov, Karen Margrethe Laursen og Jonas Kjøller-Rasmussen, der selv kom og
gerne ville være med for BU. En gang i foråret og en gang i efteråret vil de gerne
satse på ”vores egen aften.”
• Seniorudv. + onsdagsbedemøde v/ Erik Eriksen: Tager sig af taler og
mødeledelse 3. tirsdag i måneden samt formiddagsbedemødet 2. onsdag i
måneden. Udvalget består af Bodil og Henning Christiansen samt Inger og Erik
Eriksen
• Åben bibelstudiegruppe v/ Erik Eriksen: Er en fortsættelse af
kristendomskursus. Mødes den 3. torsdag i måneden klokken 10-12. Der er 1214 deltagere. De læser en salme fra Bibelen. Gennemgår Markusevangeliet.
Stiller hinanden spørgsmål til teksten – hvad den siger dem. Alle bidrager.
• Bethanias, Herlev IM’s hjemmeside v/ Stefan Skjerning: Stefan fungerer som
webmaster for hjemmesiden. Den har siden opstarten i begyndelsen af september
haft 1300 besøg, hvilket svarer til 5½ besøgende pr. dag. På siden kan man bl.a.
få overblik over arrangementer, se kalender over aktiviteter, se en kort
beskrivelse af de forskellige arbejdsgrene, se foldere m.v.
• Bedemøde i kælderen v/ Niels Mølgård: Der er bedemøde før hvert møde
undtagen v. fællesspisning. Omkring 12 deltagere.
• Tilsyn- og arbejdslørdage v/ Ivar Laursen: Ivar er bindeled mellem pedeller
og bestyrelse – kan tilkaldes, hvis noget i Bethania går i stykker og vurdere om
det kan laves eller der skal håndværkere til. Koster det penge skal det ind over
bestyrelsen. Derudover koordinerer han arbejdslørdagene.

5. Indkomne forslag: der var ingen indkomne forslag, hvorfor man hurtigt gik videre til næste
punkt på dagsordenen..
6. Valg til bestyrelsen: På valg var Henrik Krogh Vinther og Else Mølgaard, som begge
modtog genvalg, Inger Eriksen, der ikke modtog genvalg, samt Karen-Margrethe Laursen,
der stillede op i stedet for Inger.
Alle blev enstemmigt valgt.
Henrik Krogh Vinther rettede som formand en stor tak til Inger for hendes store arbejde, for
godt samarbejde og for hendes store kærlighed til Bethania. Og en tak til Erik for hans
mange mail på Ingers vegne.
7. Valg af suppleanter: På valg var Solvej Slouborg og Mikael Buskov.
Solvej Slouborg blev valgt til 1.-suppleant.
Mikael Buskov valgt til 2.-suppleant.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant: Preben Schousboe genopstiller som revisor og Hans
Jacob Rasmussen genopstiller som revisorsuppleant.
Begge blev enstemmigt valgt.
9. Mindste stemmegivende bidrag fastsat til 100 kr.
10. Eventuelt:
Inga Andersen nævnte, at tid, kræfter og helbred gør at hun må stoppe som kasserer og
spurgte efter, hvem der vil påtage sig opgaven? Hun vil gerne hjælpe den nye med hvordan
og hvorledes alt det, man måtte have brug for.
Inger spurgte til Indre Missions Tidende, som Bethania abonnerer på, og som ligger nede
bag ved – hvor mange der læste det? Ingen rakte hænderne op. Der blev ikke truffet nogen
beslutning angående abonnementet, ej heller givet udtryk for, at en sådan nødvendigvis
burde træffes.
Else Mølgaard afsluttede generalforsamlingen ca. 20:50 med en kort bøn for Bethania.
Derefter kaffe.

