
Referat af generalforsamling i TGS lørdag den 26. september 2020 

 

Punkt Overskrift Kommentarer 

1.  Valg af dirigent og sekretær Kirsten Kjærgaard blev valgt som dirigent, og Ulla Carstensen 
blev valgt til sekretær. Begge takkede for valget. 

• Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.  

• Dirigenten oplyste, at det i dagsordenen fejlagtigt var 
angivet, at Ellen Margrethe Krabbe var på valg til 
bestyrelsen. Ellen Margrethe indtrådte imidlertid tidligere 
i 2020 i bestyrelsen til erstatning for Judith Kobbeltvedt 
Madsen og dermed også i dennes bestyrelsesperiode, der 
først udløber i 2021.  

2. Formandens beretning Kim Thinggaard aflagde beretning, der indgår som en 
integreret del af beretningen. Af beretningen fremgik bl.a., at 
foreningen har 34 medlemmer (+1).  
 
I forlængelse af beretningens oplysninger om, at der siden 
coronatidens begyndelse har været afholdt tidebønner på 
Zoom, orienterede formanden supplerende om bestyrelsens 
netop trufne beslutning om også at søge vespere afholdt i fbm 
særlige festdage, jf. Kirkeårets Festvespere. 
 
Beretningen blev godkendt. 

3.  Fremlæggelse af regnskabet 
til godkendelse 

Kopi af det reviderede regnskab for 2019 blev omdelt. 
Regnskabet blev gennemgået af Kirsten Kjærgaard, da 
kassereren ikke var til stede. Regnskabet udviste et overskud 
på kr. 6.203,93, hvilket var knapt kr. 1.600 mere end i 2018. 
Egenkapital ultimo 2019 var kr. 46.241,74, hvilket var godt kr. 
6.000 højere end i 2018. – Regnskabet blev godkendt. 

4. Fastlæggelse af det årlige 
kontingent 

Kontingentet er nu på 250 kr., som skal være indbetalt inden 
den 1. juni for at bevare stemmeretten. Bestyrelsen foreslog 
kontingentet fastholdt for 2021. Det blev vedtaget. 

5. Behandling af indkomne 
forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

6 a. Valg af to 
bestyrelsesmedlemmer 

På valg var: 
- Fra teologgruppen: Mette Ladefoged 
- Fra kirkemusikergruppen: Ulla Carstensen 

Ny valgperiode 2 år. 
Begge var til stede og villige til genvalg. De blev genvalgt. 

6 b. Valg af én suppleant På valg var Judith Kobbeltvedt Madsen – valgperiode 1 år. Hun 
havde forud tilkendegivet at være villig til genvalg. Genvalgt. 

7 a. Valg af en revisor På valg var Herluf Eriksen – valgperiode 1 år. Han havde forud 
tilkendegivet at være villig til genvalg. Genvalgt. 

7 b. Valg af en revisorsuppleant På valg var Anne Bjerre Braüner – valgperiode 1 år. Hun havde 
forud tilkendegivet af være villig til genvalg. Genvalgt. 

7 c. Valg af kasserer På valg var Elon Lauterlein, der forud havde tilkendegivet at 
være villig til genvalg. Genvalgt. 

8. Eventuelt Næste års efterårsmøde og generalforsamling afholde i 
Bethlehemskirken fredag den 24.-lørdag den 25. september 
2021.  

26/9-2020 Ulla Carstensen, referent 
30/9-2020 Kirsten Kjærgaard, dirigent. 


