Generalforsamling i Den danske Kirke i Göteborg
Søndag den 13. marts 2016
1. Generalforsamlingen åbnedes af formanden, Carsten Jensen.
2. Gerda Svendsen valgtes til dirigent.
3. Det blev godkendt, at generalforsamlingen var behørigt indkaldt.
4. Birthe Lingrell valgtes til protokolfører.
5. Birgit Larsen og Frank Jensen valgtes til justeringskvinde/mand.
6. Svend Nørgaard Larsen, Lissy Sørensen og Birthe Nørgaard valgtes til stemmetællere.
7. Formanden, Carsten Jensen, læste op fra sin beretning om arbejdet i det forløbne år.
Præsten fortalte lidt om sine besøg på havnen samt de kirkelige handlinger, og Frede
Overby redegjorde for arbejdet med handicapindgangen og forestående reparationer på
huset.
8. Revisorernes skriftlige beretning læstes op.
9. Beretningen og regnskabet godkendtes, og der blev bevilget ansvarsfrihed for
menighedsrådets forvaltning i det forløbne år.
10. Seks kandidater var opstillet til valg til menighedsrådet:
Kirsten Bergström, Christina Christensen, Birthe Lingrell, Jørgen Jensen, Frede
Overby, og Helle Senór
Der skulle denne gang sættes 3 krydser for ordinære medlemmer og 3 krydser for
suppleanter, eftersom Helle Jørgensen afgik som ordinært medlem efter 1 år. Den af
suppleanterne, som fik flest stemmer skulle erstatte Helle for 1 år.
11. Følgende kandidater blev valgt til ordinære medlemmer:
Frede Overby, Birthe Lingrell og Kirsten Bergström
Følgende kandidater blev valgt til suppleanter:
Helle Senór, Christina Christensen og Jørgen Jensen.
Jørgen Jensen erstatter Helle Jørgensen som ordinært medlem for 1 år.
12. Sture Lingrell valgtes til revisor for to år, og Birthe Nørgaard til revisorsuppleant.
13. Svend Nørgaard Larsen fra menigheden og Carsten Jensen fra menighedsrådet valgtes
til Dansk Hjælpefonds Komité for to år.
14. Hanne Pedersen og Birthe Nørgaard valgtes til valgkomité for det kommende år.
15. Der var ingen spørgsmål fremlagt til forsamlingens afgørelse.
Carsten Jensen præsenterede den handlingsplan, som menighedsrådet havde arbedet
med, og den blev positivt modtaget af de tilstedeværende.
16. Årsafgiften for det kommende kalenderår fastsattes til uforandret 300,- kr. pr. person.
Børn under 18 år er gratis.
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17. Carsten Jensen takkede Bertil Sandegaard og Helle Jørgensen for deres indsats i
menighedsrådet, og præsten takkede formanden og Gerda Svendsen for en vel
gennemført generalforsamling.
Generalforsamlingen afsluttedes kl. 15.00.
Ved protokollen: Birthe Lingrell
Justeret:
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