Referat af Årsmøde 2019
Mødet blev afholdt lørdag den 25. maj kl. 14.00 i menighedssalen Herlevgårdsvej 14, 2730 Herlev.
Der mødte 19 kontingentbetalende medlemmer op til årsmødet, repræsenterende københavnske,
sjællandske og en jysk menighed.
På mødet var der følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
5. Indkomne forslag (der er ikke modtaget nogen forslag)
6. Orientering om planlagte aktiviteter
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Valg af formand og to bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Pastoralrådet udpeger et
bestyrelsesmedlem for 2 år)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
I anledning af SVGs 60-års jubilæum indledte Knud Kluge årsmødet med en kort orientering om SVGs start
og aktiviteter de første år, og de væsentligste aktiviteter de seneste 10 år.
Ad. 1 Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Christian Guldager, som blev valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til
årsmødet var sket rettidigt.
Ad. 2 Beretning fra bestyrelsen
Formanden orienterede om de væsentligste aktiviteter i 2018. Beretningen er vedhæftet.
Ad. 3 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kasseren gennemgik regnskabet for 2018, og oplyste at revisionen netop var afsluttet. Regnskabet blev
godkendt.
Ad. 4 Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent i 2020 på kr. 50 årligt. Forslaget blev godkendt.
Ad. 5 Indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.
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Ad. 6 Orientering om planlagte aktiviteter
Formanden orienterede kort om planlagte aktiviteter og fokusområder:
1. Stabilisere det nuværende aktivitetsniveau (samme # projekter, indtægter på 1 mill. Kr.)
2. Sikre forbedret rapportering fra projekterne
3. Øge antallet af menigheder og ordenshuse der giver fast støtte
4. Undersøge muligheden for en fast kollektdag for SVG
5. Opstart at nyt projekt i Venezuela (FUNDANICA)
6. Udvidelse af medlemsskaren herunder at skaffe flere Repræsentanter for SVG
7. Øge antallet af PBS tilmeldinger
Ad. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Formanden (Poul Skallerup) blev genvalgt. Knud Kluge og Per Skallerup blev genvalgt til bestyrelsen.
Pastoralrådet havde inden årsmødet genvalgs Sr. Hildegard til bestyrelsen.
Ad. 8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Birgitte le Fevre blev genvalgt som suppleant og Mette Gade blev valgt som ny suppleant.
Formanden takkede Erik Bubandt for hans periode som suppleant.
Ad. 9 Valg af revisor
Bestyrelsens forslag om at fortsætte med TT revision blev godkendt.
Ad. 10 Eventuelt
Ingen kommentarer.
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Status for Sankt Vincent Gruppernes arbejde i 2018
Organisation og økonomi
Organisation
Der blev ikke fortaget ændringer i organisationen i 2018. Bestyrelsen arbejdede med ændring af
vedtægterne med henblik på at give alle medlemmer stemmeret.
Vi har indført nye procedurer for at overholde Persondatalovgivningen (Persondatapolitik og interne
procedure).
Økonomi
Drift
Vi fik indsamlet 839.617 kroner heraf 79.324 kr. til markedsføring og administration. Det flotte resultat
skyldes flere store ekstraordinære bidrag:
 Vi modtog kr. 62.473 i tilskud fra Kulturstyrelsen til dækning af driftsudgifter i 2018
 Justesens fond donerede kr. 125.000 til CHILD projektet i Kenya og kr. 50.000 til skoleprojekt i
Kongo.
 Sankt Elisabeth søstrene donerede 26.250 til vores projekt for ældre på Haiti
 Fonden af 17-12-1981 donerede kr. 25.000 til CHILD projektet.
 Vi modtog kr. 31.915 fra Vor Frue og Sankt Antoni menighed hvoraf størstedelen var øremærket til
vores projekt for gadebørn i Brasilien.
Vi udbetalte i alt kr. 985.122 til projekterne. Flere projekter fik udover de faste donationer udbetalt støtte
til engangsprojekter. Sydafrika fik kr. 73.940. Congo II fik kr. 39.558 og M&C fik kr. 41.096.
Vore aftalte forpligtelser til de løbende projekter er nu på ca. kr. 670.000. Hertil kommer kr. 163.000 til
CHILD projektet. I alt en udgift på kr. 833.000. Da vi ’kun’ indsamlede ca. kr. 760.000, bliver der ikke
mulighed for ekstraordinær støtte i 2019.
Formue
Vi har flyttet formuen fra Danske Bank til PFA Bank for at reducere administrationsomkostninger.
Formuen blev reduceret med ca. kr. 200.000, dels pga. overførsel af midler til driften og tab på aktier.

Fundraising
Vi har stort set fulgt vores fundraising plan for 2018.
Fundraising aktiviteterne gav et rigtig godt resultat, således at vi alene fra fonde, ordenssamfund og
menigheder modtog 383.514 kr.

Nye og lukkede projekter
Vores projekt i Congo (Congo I) er afsluttet, da vi ikke kunne opretholde kommunikation med projektet. Vi
har i hele 2018 ikke ydet støtte til Sydsudan og Brasilien, da vi fortsat afventer nye projektansøgninger.

Bidragsmodtagere
Der har været en god dialog med de fleste bidragsmodtagere. Det er dog ikke alle projekter der overholdet
kravet om rapportering. I november sendte vi et brev til alle projekter, hvor vi understreger kravet om
rapportering. Fremover er udbetaling af støtte betinget af, at vi har fået kvittering for modtagelse af det
sidst fremsendte beløb.
Vi har indgået nye kontrakter med skoleprojekter i Congo og Indien, hjem for handicappede i Vietnam og
projekt for uddannelse af landsbykvinder som ernæringsvejledere i Uganda.

Bidragsydere
Også i 2018 er der lagt et stort arbejde i at få eksisterende medlemmer til at betale kontingent, og vi
besluttede at indføre nye procedurer for opkrævning af kontingent.
Vores medlemsregister bliver løbende ajourført, og vi har nu e-mails på 350 personer.
Vi havde i 2018 i alt 394 bidragydere hvoraf de 209 bidrog med kr. 200 eller mere.
Ved udgangen af 2018 havde vi 15 kontrakter. Den samlede aftalte ydelse på de 15 kontrakter er kr. 66.300
årligt.
Ved årets udgang var der 129 bidragydere tilmeldt PBS med et samlet årligt bidrag på kr. 171.150.
Vores kampagne for at skaffe erhverssponsorer bar ikke frugt. Vi er meget taknemmelige for at Kursuslex
fortsat støtter os.
Lokalgruppen på Amager har igen i 2018 indsamlet et stort beløb ved madspildsprojektet, som er
øremærket Mother & Child foundation i Indien.

PR aktiviteter
Vi fik udarbejdet en kommunikationsplan, som vi i stor udstrækning har fulgt.
Vores pjece er som sædvanlig udsendt fire gange. Vi deltog ikke på valfarten på Åsebakken, da mange i
bestyrelsen var forhindret.
Vi har haft rubrikannonce i alle numre af Katolsk Orientering og artikler i fire numre.
Vores Facebook profil er holdt løbende opdateret med korte nyheder, som bliver læst af en del trofaste
følgere. Ved årets udgang havde vi 109 følgere.
Hjemmesiden opdateres hvert kvartal i forbindelse med udgivelsen af pjecen.
Vi har holdt 2 præsentationer om SVG’s arbejde i forbindelse med kirkekaffe i henholdsvis Randers og
Holbæk.

Administration
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder – og så er der arbejdet meget mellem møderne.
I januar holdt vi heldagsmøde hvor vi fik diskuteret fokuspunkter for 2018. I maj måned afholdt vi det 4´die
årsmøde. Jeg vil gerne takke bestyrelsen og lokalgrupperne for den store indsats.

Eksterne aktiviteter
Poul og Knud deltog i februar 2018 i et koordineringsmøde med Caritas og Missio.

