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Referat fra DanskOases Repræsentantskabsmøde 2018
FREDAG D. 26. JANUAR KL. 15.00 - l8.oo
Karlslunde Strandkirke, Karlslunde Mosevej 3, 2690 Karlslunde

Dagsorden:
l. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning DanskOase
3. Orientering om årsregnskab DanskOase
4. Visionsdrøftelse
5. Fremlæggelse af budget DanskOase
6. Fastsættelse af kontingent DanskOase
7. Valg til Oaseledelsen
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

Ad l) Valg af dirigent og referent
Dirigent; Advokat Martin Grås Lind blev valgt.
Referent: Administrationsmedarbejder Kathrine Wanninger blev valgt.

Der var igen indsigelser mod repræsentantskabsmødets rettidige indkaldelse ifølge vedtægterne.
Der er 59 stemmeberettigede tilstede.

Ad 2) Aflæggelse og godkendelse af årsberetning
Ruben Dalsgaard, generalsekretær i DanskOase, afgav årsberetning.
Peter Sode Jensen, formand for DanskOase, afgav yderligere kommentarer.

Årsberetningen blev godkendt.

Ad 3) Orientering om årsregnskab
David Mortensen, DanskOases lederskab, afgav orientering om årsregnskab og Ruben Dalsgaard fulgte op med
yderligere kommentarer.

Ad 4) Visionsdrøftelse
Ruben Dalsgaard afgav oplæg om Vision 2020: Levende menigheder i mission. Der blev arbejdet med visionen i
grupper og givet fælles tilbagemeldinger.
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Ad 5) Fremlæggelse af budget
Budgettet blev fremlagt af David Mortensen og godkendt af repræsentantskabet. Ruben Dalsgaard afgav uddybende
kommentarer. Der fremkom forslag om at arbejde på en ny model for menighedskontingent, hvor grænsen på 150
medlemmer bliver hævet. Det blev udtrykt, at det måske er tid til at de store menigheder giver mere til bevægelsen.
Lederskabet ønsker at facilitere en ordentlig proces med de store menigheder om kontingentmodellen i løbet af det
kommende år, så det er muligt for menighederne at budgettere med eventuelle forandringer.

Ad 6) Fastsættelse af kontingent
Lederskabet foreslog, at kontingentet følger prisudviklingen og således stiger med 5 kr. til 255 kr. pr. medlem, fortsat
med en øvre grænse på 150 medlemmer pr. menighed. Det er på opfordring noteret at der ved kommende
gennemgang af vedtægter skal tilføjes, at præstemedlemmers kontingent også skal fastsættes på
repræ s entantskab smødet.
Forslaget blev godkendt ved flertal.

Ad 7) Valg til Oaseledelsen
Rie Skårhøj (på valg) genopstiller ikke.
Ruben Dalsgaard er udtrådt som valgt medlem af lederskabet.
Lederskabet opstiller Merete Kristiansen og Jan Korsholm. Der er ikke opstillet øvrige kandidater.

Merete Kristiansen og Jan Korsholm blev valgt til lederskabet.

Ad 8) Behandling af indkomne forslag
Følgende emner var til behandling som beslutningspunkter:

l. Oprettelse af ordning vedr. vejledning af menigheder og præster i DanskOases Menighedsnetværk.

Ordningen blev vedtaget af repræsentantskabet efter drøftelse heraf. Forskellige synspunkter fra repræsentantskabet
blev diskuteret og Martin Drengsgaard, DanskOases lederskab, afgav lederskabets syn og noterede synspunkterne til
det videre arbejde med formulering og præcisering af anvisningerne for vejledningen, således at der fortsat er proces
med vejledningspapiret.

2. Kaldelse af personer til vejlederrådet. Lederskabet foreslog valgmenighedspræst Anders Michael hansen for en
treårig periode, sognepræst Morten Munch for en toårig periode og tidligere generalsekretær i DanskOase Karsten Bach
for en étårig periode.

Forslagene blev godkendt og Anders Michael Hansen, Morten Munch og Karsten Bach blev valgt med flertal til
vejlederrådet for de foreslåede perioder.
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Ad 9) Eventuelt
Husk BUO-dag den 7. april i Silkeborg Oasekirke. Det bliver en dag med generalforsamling for Børne- og UngdomsOase
samt fokus på Langtidsholdbarhed - i ægteskabet, i børneopdragelsen, i ledelse og i tro. Vi afslutter dagen med koncert
med Kongebørn.

Godkendt og underskrevet af formand og dirigent

Peter Sode Jensen, formand for DanskOase Martin G^SsLyad^ dirigent ved mødet

