Referat lederskabsmøde 149
Onsdag, den 5. december 2018 kl. 20.00 – 22.00
På skype
Mødeleder: David Mortensen/ Referent: Anika Follmann
Til stede: Jan, Martin, Elisa, David, Ole, Merete, Ruben, Anika
Afbud: Peter
Dagsorden er markeret efter (O)rientering; (D)røftelse eller (B)eslutning.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------20.00 Bøn og indledning
Peter er blevet syg. David overtager derfor mødeledelsen.
Punkt 2 og 3 byttes om.
Ad 1) Indsamlingspartner (B)
I.
Indsamlingspartner 2019 og 2020 drøftes
a. Lederskabet beslutter at indgå en indsamlingsaftale med Alpha Danmark i 2019.
II.
Det drøftes hvorvidt indsamlingspartneren på SommerOase fortsat skal være en
lederskabsbeslutning.
a. Lederskabet beslutter, at valg af indsamlingspartnere tages ind i Tema- og
Talerudvalget. Det tilstræbes, at der indgås aftaler 2-3 år frem. Udvalgets valg
behandles endeligt i lederskabet.
III.
Lederskabet skubber drøftelsen af punkt om fortsat obligatorisk indsamling til ydre mission til
et kommende møde. Tema- og taleudvalget udarbejder oplæg forud for drøftelsen.
Ad 2) Proces ved rep.dag (forud for formel dagsorden), forslag: (D)
I.
Seksualitetspaper – oplæg og drøftelse af vores praksis omkring seksualitet.
a. Lederskabet beslutter af bruge 30 min på at præsentere seksualitetspapiret. Formålet
er at gøre repræsentantskabet bekendt med paperet – der lægges IKKE op til en
drøftelse af paperet.
II.
Input til dagsorden:
a. Lederskabet beslutter at give fokus til opstart af ny visionsproces.
III.
Der nedsættes et udvalg, der planlægger repræsentantskabsdagen.
Ad 3) Budget 2019, (B)
I.
Endelig vedtagelse af budget til fremlæggelse ved rep.mødet
a. Lederskabet godkender budget 2019.
Ad 4) Kontingent: (B)
I.
Forslag: Kontingentloft løftes med 100 til 250 voksne medlemmer, og giver de tre berørte
menigheder et år til at implementere
a. Lederskabet beslutter at kontingentloftet løftes til 250 voksne medlemmer.
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b. Lederskabet beslutter endvidere, at man fremadrettet regelmæssigt vil tage
menighedskontingentet op til drøftelse.
Ad 5) Vedtægtsændringer til fremlæggelse (B)
I.
Endeligt oplæg (gennemlæst af jurister) udsendes af Peter Sode
a. Lederskabet beslutter, at formanden og et FU-medlem mødes med Martin Lind for at
få vedtægtsændringerne på plads.
b. Deadline for udsendelse til lederskabet mandag d. 7. januar. Deadline for indsigelse
tirsdag d. 8. januar. Gennemgang af endelige vedtægtsændringer fredag d. 11. januar.
Ad 6) Opstilling af kandidat (B)
I.
Lederskabet beslutter at opstille følgende kandidater i prioriteret rækkefølge:
a. Liste med Kandidater opstillet.

Ad 7) Partnerskabsdokument (D)
I.
Kommentarer til videre arbejde
a. Der er opbakning til at arbejde videre med dokumentet.
b. Det foreslås, at man på næstkommende møde drøfter en strategi for udvikling af et
DanskOase-tilbud målrettet stud. theoler.
c. Det besluttes, at formanden inddrager arbejdet med partnerskaber i sin årsberetning.
Ad 8) Næste møde og evt.
I.
Næste møde er d. 11. januar kl. 9-11 (skype)
II.
Punkter til kommende ordinære møde
a. Forbøns praksis, teologi om helbredelse…
b. Fremlæggelse af DOUTIs arbejde med det femfoldige
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