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Generalforsamling i Dansk Sømandskirke i Göteborg 

søndag den 21. juni 2020 
 

1. Generalforsamlingen åbnedes af formanden, Carsten Jensen. 

10 personer deltog digitalt. 
 

2. Gerda Svendsen valgtes til dirigent. 
 

3. Det blev godkendt, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt. 
 

4. Birthe Lingrell valgtes til protokolfører. 
 

5. Iris Ravnsdatter og Frede Overby valgtes til justeringspersoner. 
 

6. Lars Ulrich Kofoed, Sture Lingrell og Ida Holden Langemark valgtes til stemmetællere. 
 

7. Formanden, Carsten Jensen, og præsten, Lars Ulrich Kofoed fortalte om arbejdet i det 

forløbne år. 
 

8. Revisorernes skriftlige beretning læstes op. 
 

9. Beretningen og regnskabet godkendtes, og der blev bevilget ansvarsfrihed for 

menighedsrådets forvaltning i det forløbne år. 
 

10. Følgende kandidater var opstillet til valg til menighedsrådet: 
 

            Benny Christensen (medlem og suppleant), Birthe Lingrell (suppleant), Christina Asplund 

             (medlem og suppleant), Kirsten Nibe (suppleant), Marie Ravnsmed Andersen (medlem og 

             suppleant), Natascha Dybeck (medlem og suppleant) og Sarah Blenstrup (medlem og 

             suppleant). 
          

       12.a Følgende kandidater blev valgt til ordinære medlemmer for 2 år: 

 Benny Christensen, Marie Ravnsmed Andersen og Sarah Blenstrup 
  
 Følgende kandidat blev valgt til ordinært medlem for 1 år: 

 Christina Asplund 
 

      12.b Følgende kandidater blev valgt til suppleanter: 

             Birthe Lingrell og Natascha Dybeck 
 

13. Sture Lingrell og Bertil Sandegaard valgtes til revisorer for to år i 2019. 

      Birthe Nørgaard valgtes til revisorsuppleant.  
 

14. Hanne Pedersen og Birthe Nørgaard valgtes til valgkomité for det kommende år. 

      Præsten, Lars Ulrich Kofoed, er selvskrevet medlem. 
 

15. Forslag til ændring af ”Love for Dansk Sømandskirke i Göteborg” var indkommet den 8. 

      marts 2020 fra Iris Ravnsdatter til menighedsrådet. 
       
      §2: Menighedsrådets modforslag blev vedtaget ved håndsoprækning: 
        ”Kirken, som er en ideel forening med sæde i Göteborg, er åben for alle, der ønsker at deltage i dansk kultur, kirke og  

         menighedsliv”. 

        §4,9: Forslaget blev ikke vedtaget (håndsoprækning). 

      § 4,2: Forslaget blev ikke vedtaget (håndsoprækning). 

      §4,7: Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning: 
      ”Menighedsrådet kan supplere sig med udenfor menighedsrådet stående personer for posterne som kasserer og sekretær”. 

      §5,2: Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning: 
      ”Menighedsrådet kan med samtykke fra DSUK vedtage at anbringe Kirkens midler i fast ejendom”. 

        ”Love for Dansk Sømandskirke i Göteborg” ændredes til ”Vedtægter for Dansk Sømandskirke  

       i Göteborg (håndsoprækning). 
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       16. Årsafgiften for det kommende kalenderår fastsattes som uforandret:  
 

Voksne: 350,- kr.  

(husstandsrabat: 200,- kr. for hver af de øvrige personer i husstanden) 

Børn under 18 år: gratis. 
 

      17. Ingen spørgsmål under eventuelt. 
 

     18. Carsten Jensen takkede de afgående medlemmer, Frede Overby og Kirsten Nibe, for deres      

            indsatser i menighedsrådet og ønskede de nye medlemmer velkommen. 

        
 

      Ved protokollen: Birthe Lingrell                     
 

 

Justeret:  


