Referat af generalforsamling i Tro og Lys, Danmark, på Magleås,
lørdag 28. april 2018.

Til stede var: Inge, Kirsten, Simon, Carsten (indtil beslutning under pkt. 6), Eva, Sanne, Marie,
Marcin, Christina, Sr. Helene, Jette (indtil beslutning under pkt. 10), Beth, Elisabeth, Ulla, Søren,
Erik, Sara, Helle.

1. godkendelse af indkaldelse
Indkaldelsen blev godkendt.
2. godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen blev godkendt.
3. valg af dirigent/stemmetæller.
Sanne blev valgt.
4. valg af referent
Helle blev valgt.
Referat via mail til alle, på nær Carsten og Jette, som får det med posten. Beth får via Birgit.
5. bestyrelsens beretning og godkendelse af denne.
Beretningen blev læst højt. Den udsendes til alle medlemmer sammen med dette referat.
Generalforsamlingen vil gerne have præciseret, at beretningen dækker året mellem
generalforsamlingerne på St. Bededag.
Der er en rettelse til deltagertallet på retræten i Vadstena, som skal være 10-12 personer
fra Danmark.
Vi skal huske at Tro&Lys, Danmark, har 50 års jubilæum 12. september 2020.
Eva bemærker omkring Vadstena retræten at det gav et andet syn på hvad ”ressourcer” er.
Hun fandt det meget berigende og udvidende at deltage.
Beretningen blev godkendt.
6. revideret årsregnskab og godkendelse af dette.
Regnskabet blev uddelt. Det sendes også som bilag til dette referat. Regnskabet viser et
underskud for året 2017 på 45.825 kr, som især er opstået ved store udgifter til retræten i
Vadstena, som Danmark var arrangør af.
Budget for 2018 ser fint ud, især på grund af store engangsindtægter ved gaver. Der
forventes et overskud på ca. 62.000 kr.
Vi ved at Tro&Fællesskab/Nordlys for norden og Estland har økonomiske problemer, uden
at disse er helt præcist beskrevet. Det handler bl.a. om behov for dækning af udgifter til
den nordiske koordinators deltagelse i Tro&Lys møde i Libanon.
Generalforsamlingen beslutter enstemmigt at bevilge engangstilskud på
- 5.000 kr. til den Fællesnordiske/Nordlys kasse og

-

20.000 kr. særligt mærket til solidaritet med Tro&Lys arbejde i Syrien under meget
vanskelige vilkår.
7. vedtægtsændringer (hvis aktuelt) samt forslag fra bestyrelsen
ingen forslag, ingen ændringer.
8. indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.
9. valg af bestyrelsesmedlemmer: 3, 5 eller 7 medlemmer til bestyrelsen vælges for 3 år.
Det tilstræbes at ca 1/3 af medlemmerne er på valg hvert år. Inge er på valg, men vil
gerne modtage genvalg. Desuden kan der vælges suppleanter for 1 år ad gangen. Helle og
Rita er i øjeblikket suppleanter.
Vi har en struktur med 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 3 år ad gangen. Inge var
på valg og villig til genvalg. Hun blev enstemmigt valgt. Simon sidder 1 år endnu. Kirsten
sidder 2 år endnu.
Som suppleanter opstillede: Sanne og Helle, som begge blev valgt for 1 år.
Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at afklare struktur i Tro&Lys Danmark i
forhold til struktur i Nordlys og det internationale samarbejde – og give forslag til
samordning inden næste generalforsamling.
10. valg af revisor: revisoren skal være en regnskabskyndig person, der ikke er nærtstående
til formanden af bestyrelsen eller kassereren.
Vi bruger et revisionsfirma, MER revision, Roskilde, nu og Simon udtrykker, som kasserer,
at det fungerer godt, og at beløbet er godt givet ud, efter hans mening.
Generalforsamlingen godkender at vi fortsat benytter dette revisionsfirma.
11. fastsættelse af kontingent
Kontingentet er på 225 kr. årligt for enlige, og 400 kr. årligt for familier. Det forfalder
omkring 1. januar og dækker det kommende kalenderår.
Kontingentet fortsætter uændret.
Generalforsamlingen har et ønske om at der skaffes nye medlemmer af Tro&Lys.
12. eventuelt
Intet drøftet.

Referent Helle Bjerre, 1.maj 2018

