Referat af Årsmøde 2017

Sted: 22. maj Menighedssalen for Vor Frue kirke i Herlev
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Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Christian Guldager (CG) og han accepterede dette valg.
CG kunne indledningsvis konstatere, at indkaldelsen til Årsmødet ikke var sket rettidigt.i
CG foreslog, at forsamlingen trods dette kunne fortsætte og fortsat være beslutningsdygtig. Dette
var der enighed om.

Beretning fra bestyrelsen v./ formanden
Hvervekampagne
Der har fra bestyrelsens side været lagt meget arbejde i at skaffe minimum 300
kontingentbetalende medlemmer, som er ét af kravene fra SKAT’s side. SVG nåede i alt 301
betalende medlemmer efter en forudgående større brevkampagne til eksisterende bidragsydere
og modtagere af kvartalspjecen. SVG fik en del nye medlemmer, men må samtidig konstatere, at
en del af dem der meldte sig ind i 2015, ikke har betalt kontingent i 2016.
Organisation og økonomi
På årsmødet i maj besluttedes det at udvide bestyrelsen med to suppleanter, der kan deltage i alle
bestyrelsesmøder.
Dennis Raymond Jensen (som lokalgruppe repræsentant for Frederiksberg) har måttet trække sig
og da vi ikke har kunnet finde en erstatning for ham betød det desværre, at lokalgruppen hermed
er opløst.
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2016 blev et rigtig godt år. SVG fik indsamlet 893.741 kroner heraf 79.373 kr. til markedsføring og
administration. Det flotte resultat skyldes flere store ekstraordinære bidrag:
• Vi modtog i alt kr. 343.000 fra en række fonde samt
• Vi modtog kr. 35.267 fra Vor Frue og Sankt Antoni menighed
SVG udbetalte i alt kr. 1.111.870 til projekterne, heraf kr. 37.858 til en-gangs projekter.
Organisationens aftalte forpligtelser til de løbende projekter er nu på ca. kr. 640.000. Hertil
kommer kr. 163.000 til CHILD projektet.
Fundraising
I foråret blev bestyrelsen klar over, at der skulle en ekstraordinær indsats til for at skaffe midler
nok til SVG’s løbende projekter. Der blev derfor udarbejdet en fundraising plan og ansøgt flere
fonde, ordenssamfund og alle menigheder om tilskud til SVG’s arbejde.
Det gav et rigtig godt resultat, således at SVG alene fra disse modtog ca. 541.000 kr. – over
halvdelen af årets samlede modtagne bidrag.
Nye og lukkede projekter
Der er ikke nedlagt nogen projekter i 2016. SVG har derimod udvidet projekt porteføljen ved at
indgå en ny 2-årig kontrakt om støtte af CHILD projektet i Kenya.
SVG har udbetalt de resterende penge fra Caritas midlerne til projekter i Peru vedrørende
opførelse af drivhuse og et projekt til etablering af et hydroelektrisk kraftværk.
Der er ydet en engangsstøtte på ca. kr. 37.800 til Tanzania (et restbeløb af støtte til et Hostel og til
uddannelseshjælp).
Bidragsmodtagerne
Der har været en god dialog med de fleste bidragsmodtagere. Dog har der været problemer med
kontakten til Sydsudan, og SVG afventer derfor fortsat ny projektansøgning herfra. Som en
konsekvens af en manglende kontrakt har der derfor ikke kunnet udbetales støtte i de sidste to
kvartaler i 2016.
SVG har i 2016 indgået ny 2-årig kontrakt med Okiror, Uganda II, Sr. Hien, Vietnam I og Sr. AltaEmile, Haiti I.
Bidragsydere
SVG havde i 2016 i alt 353 bidragydere, hvoraf de 174 bidrog med kr. 200 eller mere.
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Ved udgangen af 2016 havde SVG 15 10-års kontrakter. Den samlede aftalte ydelse på disse 15
kontrakter er kr. 66.300 årligt.
Lokalgruppen på Amager har igen i 2016 indsamlet et stort beløb ved madspildsprojektet, som er
øremærket Mother & Child foundation.
PR aktiviteter
SVG pjecen er som sædvanlig udsendt fire gange. I efteråret besluttede bestyrelsen at reducere
oplaget fra 1100 til 800 eksemplarer. Det er organisationens vigtigste vindue til omverdenen. Fra
sommerudgaven udgik girokortet fra pjecen, da det kun blev anvendt af meget få personer.
SVG var igen i 2016 repræsenteret med en stand ved Åsebakke valfarten.
Der har været en rubrikannonce i alle numrene af Katolsk Orientering og artikler i to numre.
Facebook profilen er holdt løbende opdateret med korte nyheder, som bliver læst af en del
trofaste følgere. Ved årets udgang havde profilen 90 følgere.
Hjemmesiden opdateres hvert kvartal i forbindelse med udgivelsen af pjecen.
SVG har holdt fire præsentationer om sit arbejde i forbindelse med kirkekaffe i henholdsvis
Lyngby, Helsingør, Jesu Hjerte Kirke og Ringsted.
Administration
Af hensyn til datasikkerhed er der oprettet en ny Dropbox til alt vedrørende bogføring og
regnskab. Kun Formand og Kasserer har adgang.
Bestyrelsen har holdt 5 møder – og så er der arbejdet meget mellem møderne☺.
I januar holdt bestyrelsen derudover et heldagsmøde, hvor der blev drøftet fokuspunkter for 2016.
Der blev ikke afholdt koordineringsmøder med lokalgrupperne, på grund af problemer med at
finde en dato.
I maj måned blev der afholdt årsmøde i henhold til de nye vedtægter.
SVG hjemmesiden er efter tekniske problemer blevet flyttet til nyt webhotel (one.com)
I foråret 2017 har bestyrelsen ændret vedtægterne vedr. repræsentanter for Sankt Vincent
Grupperne og ændring af valg og udpegning af medlemmer til bestyrelsen.
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Eksterne aktiviteter
Formand og et bestyrelsesmedlem deltog i februar i et koordineringsmøde med Caritas og Missio.
Formanden har deltaget i et kursus om Digital Fundraising hos ISOBRO. Kasseren har deltaget i et
kursus om ’Regnskaber for indsamlingsorganisationer ’ hos ISOBRO.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v./ kassereren
Kassereren kunne indledningsvis meddele, at SVG’s statsautoriserede revisor havde godkendt
regnskabet for år 2016.
Regnskabet kan ses på SVG hjemmesiden.
Kassereren fremhævede følgende fra regnskabet:
• Der blev indbetalt kr. 165.785 mere i bidrag i forhold til året før.
• Der var modtaget kr. 14.973 mindre i bidrag til administration og markedsføring i forhold til
året før. Det skyldes primært, at tilskuddet fra Kulturstyrelsen blev reduceret med dette
beløb.
• Der blev udbetalt kr. 230.950 mere i støtte til projekterne i forhold til 2015, hvilket skyldes
etableringen af et nyt projekt i Afrika og et tilhørende øremærket bidrag.
• Administrationsomkostningerne er samlet blevet reduceret med kr. 1.232 i forhold til 2015.
• Markedsføringsomkostningerne blev reduceret med kr. 11.017. Reduktionen skyldes en
beslutning om at mindske oplaget af kvartalspjecerne, men intentionen med besparelsen
er desværre delvist blevet modvirket af en portoforhøjelse i 2016.
• En mindre del af formuen har i nogle år været investeret i obligationer og aktier. Sidste år
var der desværre et kurstab på knap kr. 100.000, men i 2016 var det mindsket til kr. 3.000
og SVG havde en gevinst på aktierne på kr. 54.000.
• SVG har fortsat en formue på minimum kr. 2.500.000, hvilket modsvarer den arv der blev
givet for nogle år tilbage.
Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Bestyrelsen indstillede at kontingentet forblev uændret på kr. 50,Dette blev vedtaget.

Orientering om planlagte aktiviteter
SVG har de seneste år haft rullende 2-års handlingsplaner, der definerer de fokusområder, som
organisationen ønsker at arbejde med. I 2017 er de væsentligste aktiviteter fastsat i en fundraising
plan og en kommunikationsplan
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Bestyrelsen har vedtaget kommende fokusområder:
1. Gennemførelse af en fundraising plan.
2. Gennemførelse af en kommunikationsplan.
3. Udvidelse af medlemsskaren herunder at skaffe flere grupperinger og enkeltpersoner der
repræsenterer SVG lokalt rundt i landet.
4. Øge antallet af PBS tilmeldinger.
5. Undersøge brug af ”MobilePay subscription”.
CG spurgte om der ikke burde laves en kampagne for at indsamle e-mail adresser hos
medlemmerne. Formanden svarede, at en sådan hvervekampagne var blevet gennemført i foråret
med succes. Det skønnes at SVG p.t. har e-mailadresse på ca. 75% af bidragsyderne.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Valg af formand for 2 år
Poul Skallerup var villig til genvalg og blev valgt med applaus.
b. Valg af to bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Birgit le Fevre ønskede at trække sig som bestyrelsesmedlem og bestyrelsen foreslog, at
Knud Kluge overtog dette hverv. Knud blev valgt med applaus.
Per Skallerup blev sidste år valgt til bestyrelse for en 2-årig periode, men p.g.a
vedtægtsændringerne krævedes der genvalg for en ny 2-årig periode.
Bestyrelsen foreslog derfor, at Per blev valgt for en ny 2-årig periode. Per Skallerup blev
valgt med applaus.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
På grund af vedtægtsændringerne skal der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode.
Knud Kluge og Rafael Marcel Bubandt blev begge valgt sidste år. Da Knud Kluge er valgt som
bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen, at Birgitte le Févre blev valgt som suppleant. Birgitte var
villig til valg og blev valgt med applaus.
Rafael Marcel Bubandt var villig til genvalg og blev valgt med applaus.
Formanden oplyste, at sr. Hildegard Doods var blevet udpeget af Pastoralrådet som dets
repræsentant i SVG bestyrelsen for en ny 2-årig periode og hilste Hildegard tillykke med denne
udpegning.

Eventuelt
Mere demokrati?
Der udspandt sig en diskussion blandt årsmødets deltagere om en mulig ny ændring af
vedtægterne i retning af, at valget af medlemmer til bestyrelsen skulle gøres mere ”demokratisk”.
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Der var en generel positiv holdning blandt deltagerne for en sådan mulig ændret valgproces, men
der var også enighed om, at en sådan mulig ændring bør overvejes nærmere i bestyrelsen i årets
løb.
En skarpere organisatorisk profil?
Dernæst blev der udvekslet holdninger til, hvorvidt SVG som organisation havde behov for at
profilere sig anderledes end nu. Mere specifikt, hvorvidt der var behov for at beskrive sig som en
organisation, der ikke kun arbejder for projekter der har sit udgangspunkt hos katolske
missionsarbejdere i udlandet, men principielt baserer sit virke på et generelt kristent
værdigrundlag.
Bestyrelsen besluttede at tage sådanne overvejelser med i sit arbejde i det kommende år.
Beretning om besøg ved nogle af SVG’s afrikanske projekter
Maria-Leonora Christensen (lokalgrupperepræsentant for Amager) fortalte malerisk og indlevende
om et nyligt 4 ugers besøg i Afrika, specifikt hendes besøg ved SVG’s Kenya I og Uganda 1
projekterne.
SVG’s historie
Der blev udtrykt interesse for at få dokumenteret, hvornår, hvorledes og hvem der i sin tid var
med til at etablere SVG som organisation. En sådan dokumentation vil formentlig skulle stykkes
sammen af forskellige kilder, nogle skriftlige andre mundtlige. F.eks. lever én af initiativtagerne
fortsat, nemlig Else Loldrup. Bestyrelsen fandt opgaven relevant og vil tilskynde til, at dette stykke
arbejde bliver startet i årets løb.
Formanden takkede afslutningsvis Christian Guldager for hans ledelse af Årsmødet.

Referent: Stig Gelslev
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Efter årsmødet afholdelse er det blevet erkendt, at indkaldelsen var annonceret rettidigt, idet annonceringen af
årsmødet var nævnt i pjece 211, Forår 2017, side 3.
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