Referat fra generalforsamling i Selskabet for Tidebøn og Gregoriansk Sang
lørdag den 24. september 2022 kl. 11.00.
Sted: Bethlehemskirkens sognehus, Tømrergade 9, 2200 København N.
Punkt

Overskrift

Referat

1.

Valg af dirigent og
sekretær

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af
regnskabet til
godkendelse

4.

Fastlæggelse af det årlige
kontingent

Dirigent: Kirsten Kjærgaard var indstillet af bestyrelsen og
blev valgt.
Sekretær: Villy Schmith var indstillet af bestyrelsen og
blev valgt.
Dirigenten konstaterede med udgangspunkt i
vedtægterne, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
og beslutningsdygtig.
Kim Thinggaard aflagde beretning: Der henvises til
skriftlig version af formandens beretning inkl. tillæg, som
indgår som en integreret del af referatet og
offentliggøres på hjemmesiden.
• Beretningen blev godkendt.
Kopi af det reviderede regnskab for 2021 blev omdelt og
gennemgået af Kirsten Kjærgaard på vegne af kassereren.
Regnskabet udviste et resultat for 2021 på + kr. 6.488, og
en reel egenkapital ultimo 2021 på kr. 40.171,70.
Regnskabet blev sammenholdt med regnskabet for 2020,
hvis resultat var præget af udgifter til udgivelser.
• Regnskabet blev godkendt.
Indstilling fra bestyrelsen:
Kontingentet på 250 kr. for 2023 fastholdes.
Peter Nissen rejste spørgsmålet, om det burde sættes
ned, når selskabet nu havde en pæn egenkapital. Fra
bestyrelsens side blev der givet tilsagn om at overveje
det, men først for 2024. Der vil således komme en
betydelig udgift i 2023 til en planlagt udgivelse af
Matutinen.
• Kontingentet blev vedtaget
Per Damgaard Pedersen bemærkede, at kontingentet for
studerende bør fremgå fremadrettet. Kirsten Kjærgaard
bekræftede, at der er et sådant kontingent (kr. 150), og
det fremgår allerede af hjemmesiden, men bør
selvfølgelig også fremgår andre relevante steder.
Per Damgaard Pedersen: Kunne vi gøre noget for at
hverve studerende? Formanden oplyste, at vi ikke har
haft det store held, og henviste til et møde i maj 2017 på
Aarhus Universitet, hvor vi i samarbejde med KSF havde
indbudt til møde. Der var pæn tilslutning til mødet og god
afsætning af tidebøgerne, men mødet havde ikke
resulteret i indmeldelser. Derudover havde vi til
årsmødet i Maribo, ligeledes i 2017, inviteret to

studerende fra Aarhus med alt betalt, men heller ikke
dette initiativ havde givet varigt resultat i form af
indmeldelser.

5.
6 a.

Behandling af indkomne
forslag
Valg af to
bestyrelsesmedlemmer

6 b.

Valg af én suppleant

7 a.

Valg af en revisor

7 b.

Valg af en
revisorsuppleant
Eventuelt

8.

Peter Nissen vil gerne slå på tromme for selskabet i
Løgumkloster.
Der var ikke indkommet forslag.
På valg i en valgperiode af 2 år var:
• Mette Ladefoged
• Ulla Carstensen
Begge blev valgt
• Benedicte Koch Serner (blev opstillet og valgt på
generalforsamlingen).
Alle tre var til stede på generalforsamlingen.
Bestyrelsen består herefter af syv medlemmer, hvilket er
det maksimale antal ifølge vedtægternes § 3, stk. 1.
På valg var Judith Kobbeltvedt Madsen – valgperiode 1
år. Judith blev genvalgt. Tilsagn forelå.
På valg var Herluf Eriksen – valgperiode 1 år.
Herluf blev genvalgt. Tilsagn forelå.
På valg var Anne Bjerre Braüner – valgperiode 1 år.
Anne blev genvalgt. Tilsagn forelå.
En drøftelse af status for den gregorianske sang i Jylland
udspandt sig, og det aftaltes, at selskabet opretholder
dialog med Peter Nissen om mulighederne for et
arrangement i Løgumkloster.

