DanskOases repræsentantskabsmøde 2017
i Karlslunde Strandkirke
Fredag d. 20. januar 2017 kl. 16.00-19.00

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Lars Mollerup Degn
Referent: Kathrine Wanninger
Stemmetællere: Jens Christian Olesen og Jesper Winberg
Antal stemmeberettigede tilstede: 69
Dirigenten fastslår at mødet er rettidigt varslet.
Dirigentens forslag vedr. dagsordenen:
- At flytte punkt 8c op som en del af punkt 4, da det giver indholdsmæssigt bedre mening.
Forslaget er godkendt.
- At behandle Stig Christensens forslag til vedtægtsændringer under punkt 8a og 8b,
selvom Stig ikke er repræsentant, men deltager i kraft af sin historie i DanskOase.
Forslaget er godkendt.

2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning DanskOase
Årsberetning ved Ruben Dalsgaard, formand DanskOase:

Ruben taler om Guds nåde og trofasthed. Vi oplever det som Guds omsorg for os, at
SommerOase har fået et nyt hjem. Men det har også været et rigtig svært år i DanskOase –
særligt i menigheder med krise. Vi må se det som en mulighed for forsoning. Vi håber, I oplever
jer hørt af lederskabet. Vi er der nu, hvor vi ønsker at lede og vise en retning. Jeg er overbevist
om, at Gud fortsat har en plan og en vej frem for DanskOase.
Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
- Oaselejr Sjælland er ikke lukket pga. for lidt tilslutning, men pga. økonomi. Der er fortsat
behov for en mindre lejr i Oase-regi, men Oaselejr Sjælland, i sin nuværende form, har
haft sin tid.
Årsberetningen er enstemmigt godkendt.

3. Orientering om årsregnskab DanskOase

Jesper Winberg, administrator DanskOase, orienterer:
Det er et foreløbigt regnskab som ikke er godkendt af lederskabet endnu. Dette sker i maj 2017
efter endt revision. Samlet set tegner året godt med meget stor deltagelse ved SommerOase. Der
er dog udsving og nogle bevidste investeringsvalg, som er foretaget i løbet af året og som indgår
i fremlagte foreløbige resultat. Der er pt. et positivt foreløbigt resultat på 83.315 kr. efter
afskrivninger og hensættelser.
-

Indtægter:
Gaver og indsamlinger er nedadgående. Det samme er medlemskontingent, hvilket
skyldes at erhvervsnetværket ikke blev det, som vi havde budgetteret efter. Dette er
justeret fremadrettet i budget 2017. Heraf også afledte besparelser ift. erhvervsnetværket.
Der er indsamlet mindre og også videresendt mindre end budgetteret.

-

Udgifter:
Her ligger den fulde restafskrivning på SommerOase pladsen i Odder, da vi nu ikke skal
være der mere, samt hensat 100.000 kr. til SommerOases reservefond.
Note 1: Større udgifter end budgetteret på administration. Det er bevidste valg for at give
gode arbejdsredskaber for ansatte og frivillige, der sikrer tidsbesparende arbejdsgange,
både centralt og i netværket.
Note 2: Øvrige omkostninger er primært steget pga. et nyt tilmeldingssystem, som vi har
investeret i. Derudover er indsamling fra SommerOase til Oase Højskolen placeret her.
Note 3: Rekord i deltagerantal på SommerOase. Større omkostninger på pladsen. Resultat
på SommerOase dækker noget af den lønudgift vi har.

Kommentarer og spørgsmål til årsregnskabet:
- Spørgsmål: Er det ikke et stort sats at budgettere med tilskud fra Tipsmidler?
- Svar: Da vi historisk set har fået det hvert år, ser vi ikke nogen grund til ikke at regne
med det fremadrettet og derfor fremgår det af budgettet.
-

-

-

Spørgsmål: Når det går godt for SommerOase, går det godt for DanskOase. Og når det går
godt for DanskOase, går det godt for SommerOase. Kan vi på et tidspunkt genbesøge
tanken om at få en struktur, som ikke gør SommerOase og DanskOase så afhængige af
hinanden?
Svar: SommerOase fylder meget i DanskOase. Foretog vi timeregistrering af faktiske
forbrugte timer på SommerOase, vil det ikke overraske hvis det matcher eller overgår
DanskOases lønomkostninger vedr. SommerOase.
Spørgsmål: Hvad har vi forpligtet os på ift. Bygholm Landbrugsskole?
Svar: Vi har underskrevet 10 års kontrakt. En husleje på ca. 700.000 kr. om året.
Forpligtelsen til Bygholm Landbrugsskole er en investering, hvor vi får muligheder til
gengæld. Vi sparer penge på bl.a. telte. Der er gode fremtidsmuligheder på Bygholm
Landbrugsskole. I kontrakten på Bygholm Landbrugsskole er vi max
erstatningsansvarlige med vores depositum.

4. Visionsdrøftelse

Lederskabet fremlægger konklusion og oplæg til beslutning om DanskOases forhold til The
Order of Mission (TOM) og 3DM. Herunder fremlæggelse af 3 dokumenter fra Lederskabet.
”Vejledning for menigheder og præster i DanskOase”
Lederskabet oplever behov for mere formaliseret form for vejledningsfunktion, som giver lige
vejledningsmuligheder for alle. Ordningen skal gøre at vejledning bliver vores allesammens sag.
I konfliktsituationer kan en formaliseret vejledningsordning imødekomme kritikken om ulige
muligheder for vejledning.
-

Kommentar: Skal vejledning være vores fælles ansvar? Det bør være menighedens eget
ansvar. Det er vigtigt at understrege i dokumentet, at det er frivilligt for menighederne at
indgå i. Det vil være et radikalt brud med traditionen i DanskOase at indføre obligatorisk
vejledning. Det mister i øvrigt også noget af sin fortrolighed, når vejlederen skal
rapportere til et råd om, hvad der vejledes om.

-

Kommentar fra Anders Michael Hansen: Det er et vigtigt element i ordningen at
vejlederen afleverer en rapport til vejlederrådet, og modtager vejledning derfra. Det er en
etisk sikring af den vejledning der gives til menighederne. Transparent vejledning er
vigtigt. Vi er desuden i en fase som kræver modenhed. Tiden er ikke til at vejledningen
skal være frivillig. Ordningen burde være obligatorisk. For at sikre transparens og
ansvarlighed. Det er ikke et udtryk for ønske om kontrol, men et udtryk for ønske om
beskyttelse. Afgørelsen om hvorvidt vejlederordningen skal være frivillig eller
obligatorisk, kan ikke vente til næste års generalforsamling. Men vi må underlægge os
vedtægterne ift. hvad vi kan stemme om i dag.

Flere repræsentanter bidrager til debatten. Nogle ser ikke et behov for en vejlederordning – det
opfattes som centralisering af vejledning. Andre ser ordningen som en beskyttelse – både af
dem der modtager vejledning og den der vejleder. Der bliver spurgt til hvor menigheden
kommer til orde i denne ordning – at menigheden er bekendt med og har direkte adgang til
vejlederen. Der ønskes en grundig præsentation af vejlederne på hjemmesiden – i åbenhedens
navn.
Dirigenten foreslår afstemning om hvorvidt vejledningsordningen skal være frivillig eller
obligatorisk. Det diskuteres om vi kan tillade os at stemme om det, når det står på dagsordenen
som en visionsdrøftelse, og ikke et forslag til afstemning? Lederskabet ønsker i stedet en
tilkendegivelse fra repræsentantskabet om hvorvidt man ønsker, at lederskabet arbejder videre
med dokumentet om vejlederordning for menighederne – med den hensigtserklæring der ligger
deri.
Det vedtages med flertal at lederskabet arbejder videre med dokumentet om vejlederordning for
menigheder og præster.

”Sammenspil mellem ordner og menigheder i DanskOase”
Lederskabet ønsker en tilkendegivelse fra repræsentantskabet om hvorvidt man ønsker, at
lederskabet arbejder videre med handlingspunkterne i dokumentet om sammenspil mellem
ordner og menigheder.
Det diskuteres hvorvidt det kan lade sig gøre i praksis, at holde vejledningen adskilt, så en orden
ikke vejleder ind i menighedsledelse. Lederskabet opfordres til at præsentere sig grundigt på
hjemmesiden hvert år, også omkring hvilke ordner man er med i. Der efterspørges en definition
i dokumentet på, hvad en orden er.
Det vedtages enstemmigt at lederskabet arbejder videre med handlingspunkterne i dokumentet
om sammenspil mellem ordner og menigheder.

”Lederskabets respons på Knut Tveitereids rapport”
Er der opbakning fra repræsentantskabet til de overordnede teologiske linjer Lederskabet lægger
her?
Forslag fra repræsentanter om at indarbejde Ole Skjerbæk Madsens tanker om ”kingdom and
covenant” i afsnittet om kristologi. Det er vigtigt at være fair overfor Mike Breens kristologi.
Statistikkerne i rapporten er ikke rimelige. Det kræver en helhedsvurdering. Mike Breen har en
klassisk kristologi - indarbejd gerne kommentarer fra Ole Skjerbæk Madsen, for at give et
bredere billede af kristologien. Vi kan ikke forsvare at offentliggøre dokumentet, hvis vi vurderer
for smalt, kun på bogen: Building af discipling culture.
Der er uenighed i repræsentantskabet vedr. emnet. Nogle anbefaler udelukkelse af TOM i
DanskOase. Nogle giver udtryk for en oplevelse af usund magtstruktur, som har forårsaget
splittelse i menigheden. Og nogle giver udtryk for, at dokumentet er et godt eksempel på, at
kunne enes om at være i konstruktiv konflikt.
Da repræsentantskabet fortsat er præget af uenighed vedr. den teologiske linje i dokumentet,
anser lederskabet fremlæggelsen af den teologiske linje som en høring.

Dernæst ønsker Lederskabet en tilkendegivelse fra repræsentantskabet om hvorvidt man
ønsker, at lederskabet arbejder videre med de konkrete anbefalinger og initiativer, som er
beskrevet sidst i dokumentet ”Lederskabets respons på Knut Tveitereids rapport”.
Dette vedtages enstemmigt, med nedenstående kommentarer omkring dokumentet
”Fremtidens Oase” (se punkt 8c) i mente:
Der efterspørges et højt informationsniveau fra Lederskabet, og en høj grad af åbenhed omkring
det der foregår fremadrettet. Derudover peges der på, at DanskOase har mange produkter, der er
irrelevante for sognemenigheder. Samarbejdspartnerne dræner DanskOase. Er DanskOases
holdning til sognekirker symbolsk? Der efterspørges et bredere Oase.

Til sidst ønsker Lederskabet en tilkendegivelse fra repræsentantskabet om hvorvidt det
accepteres, at TOM medlemmer også kan være ledere i DanskOase.
-

Kommentar: Kan vi stemme om et spørgsmål, som påvirker de lokale medlemmer, når
de ikke har haft mulighed for at blive hørt?
Kommentar fra Per Holbo: Vi kan ikke tillade os at stemme om et spørgsmål, som ikke
har været meldt ud til repræsentantskabet, som et spørgsmål der skal stemmes om.
Kommentar fra Lederskabet: Afstemningen er tænkt som en tilkendegivelse af opbakning
eller ej til linjen i dokumentet vedr. TOM medlemmers medvirken i DanskOase.
Lederskabet ønsker at tillade, at medlemmer af TOM kan medvirke i DanskOase, forudsat
at de forholder sig proaktivt til dokumentet ”Lederskabets respons på Knut Tveitereids
rapport”.

Resultat af afstemning:
61 stemte ja.
3 stemte nej.
5 undlod at stemme.
Det er vedtaget med flertal, at lederskabet arbejder videre med linjen i dokumentet vedr. TOM
medlemmers medvirken i DanskOase.

5. Fremlæggelse af budget DanskOase

Jesper Winberg, administrator DanskOase, fremlægger:
- Indtægter:
Vi arbejder på at få gaveindtægten til at stige, bl.a. ved fundraising indsatser.
Medlemskontingentet til Erhvervsnetværket er sat ned ift. realiserede tal for 2016.
- Udgifter:
Vi satser på at spare på lønudgifter. Bl.a. ved at lægge stillinger sammen og ansætte nye
medarbejdere, som starter på lavere løntrin.
Note 3: Der er budgetteret med 3000 deltagere på SommerOase og udlejning af værelser for
300.000 kr. på Bygholm Landbrugsskole. Dette er ikke samlet set højere end realiseret 2016
niveau.
Et budget 2017 med et samlet resultat på 7.775 kr.
Spørgsmål og kommentarer til budgettet:
- Spørgsmål: Er det ikke dumt at spare på lønkroner? Det virker som om DanskOase skal
op i fart igen på flere niveauer. Der er fx et stillingsopslag på Event koordinator igen.
Måske er man nødt til at ansætte på dobbelt eller tredobbelt kraft, for at løse noget som
er nyt for os alle, fx SommerOase på Bygholm Landbrugsskole. Et andet perspektiv er
også, at det kunne være godt med luft i ansættelser, til at arbejde med alle de ting, vi i
dag siger, vi vil arbejde med fremadrettet.
- Svar: Lederskabet har, ifm. budget godkendelse i november måned, godkendt at der kan
tilføres ekstra kræfter ift. at sikre en god SommerOase udover fremlagte budget.
-

Kommentar: Kan vi få Oase Højskolen som indsamlingsprojekt på SommerOase igen?
Oase Højskolen har brug for penge.

Repræsentantskabet godkender budgettet med kommentaren om, at der kan komme yderligere
udgifter ift. fx SommerOase på Bygholm Landbrugsskole.

6. Fastsættelse af kontingent DanskOase

Kontingentet er i dag 243,50 kr. pr. medlem. Menigheder betaler for minimum 10 og maximum
150 medlemmer. Lederskabet foreslår, at kontingentet forhøjes til 250,00 kr. pr. medlem og
fastholder minimum og maximumgrænsen. Det svarer til en stigning på 2,67%.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.

7. Valg til Oaseledelsen

Elisa Wejse og Steen Balle er på valg. Elisa genopstiller og Steen genopstiller ikke.
Lederskabet opstiller Elisa Wejse og Ole Backer Mogensen. Ydermere er Andreas Østerlund
Nielsen opstillet.

Valgproceduren er som følger: Valget foregår skriftligt. Hvert stemmeberettiget fremmødte
repræsentantskabsmedlem kan afgive 2 stemmer, som ikke begge må være på samme kandidat.
Resultatet af afstemningen ser således ud:
69 stemmeberettigede tilstede og 138 stemmer afgivet.
59 stemmer til Elisa Morberg Wejse.
47 stemmer til Ole Backer Mogensen.
27 stemmer til Andreas Østerlund Nielsen.
4 blanke stemmer.
1 ugyldig stemme.
Elisa Morberg Wejse og Ole Backer Mogensen er valgt for 3 år.
Ruben Dalsgaard siger tak til Steen Balle for hans tid i lederskabet.

8. Behandling af indkomne forslag

8a.
Forslag 1 modtaget fra Stig Christensen om udarbejdelse af en vedtægtstilføjelse om krav til
lederskab, menigheder og enkelt medlemmer om dogmatisk og etisk overensstemmelse med
DanskOases bibelske grundprincipper.
Resultat af afstemning:
3 stemte ja.
62 stemte nej.
4 undlod at stemme.
Forslaget er faldet ved afstemning.
8b.
Forslag 2 modtaget fra Stig Christensen om udarbejdelse af en vedtægtstilføjelse om
enkeltpersoners mulighed for fuldt medlemskab af repræsentantskabet.
Resultat af afstemning:
21 stemte ja.
29 stemte nej.
19 undlod at stemme.
Forslaget er faldet ved afstemning.

På repræsentantskabsmødet fredag d. 20. januar 2017 blev der diskuteret og 'stemt' om en række emner. Lederskabet
ønsker at være tydelige omkring hvad der blev stemt om, jf. mødeindkaldelsen, og hvad lederskabet bad om tilkendegivelser
af.
Følgende emner var offentliggjort og var derfor til afstemning:
1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af årsberetningen fra formanden
3) Fastlæggelse af kontingent
4) Valg til lederskabet
5) 2 ændringer i vedtægterne (indkommende forslag)

Der blev også diskuteret følgende emner på repræsentantskabsmødet: Frivillig vejlederordning for menigheder,
retningslinjer for forholdet mellem ordner og menighed, fremtiden i DanskOase, lederskabets generelle teologiske linje,
TOM-medlemmers tilknytning til DanskOase samt handlingspunkter i forbindelse med rapporten udarbejdet af Knut
Tveitereid.
Disse emner valgte lederskabet at bede repræsentanterne om en vurdering og en tilkendegivelse af. Emnerne var altså ikke
til afstemning, men til høring. I lederskabet valgte vi denne tilgang, fordi vi ønskede en vurdering af om der var opbakning til
de beslutninger som lederskabet havde udarbejdet.
I referatet kan du læse hvad repræsentantskabets tilkendegivelser var.
Vi håber at dette klargør hvad der var til afstemning og hvad der var høring og tilkendegivelser.

