Referat Årsmøde 2018

Sted: 29. maj i Menighedssalen for Vor Frue kirke i Herlev
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Præsentation af projekt ”Mother & Child Foundation” i Indien v/ Maria-Leonore
Christensen
3. Beretning fra bestyrelsen v./ formanden
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v./ kassereren
5. Fastsættelse af kontingent efter indstilling af bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Orientering om planlagte aktiviteter v./ formanden
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
a. Valg af kasserer og ét bestyrelsesmedlem for 2 år
b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
9. Eventuelt

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Christian Guldager (CG) og han accepterede dette valg.
CG kunne indledningsvis konstatere, at indkaldelsen til Årsmødet var sket rettidigt.

Præsentation af projekt ”Mother & Child Foundation”
Forud for selve årsmødet var Maria-Leonore blevet inviteret til at give en ½ times
præsentation af børnehjemmet i Kerala i Indien, som hun besøgte ca. 2 uger i
begyndelsen af jan 2018.
Præsentationen foregik i form af en powerpoint præsentation. Et resumé af
præsentationen er vedlagt dette referat som bilag 1.

Beretning fra bestyrelsen v/ Formanden
Organisation og økonomi
SVG har fortsat kun 2 lokalgrupper (Roskilde og Amager). Organisationen har fået en
lokalrepræsentant (Flemming Kurdahl) i Randers.
Der blev i året indsamlet 1.054.113 kr. heraf 80.166 kr. til markedsføring og
administration. Det flotte resultat skyldes flere store ekstraordinære bidrag:
• SVG modtog 59.216 kr. i tilskud fra Kulturstyrelsen til dækning af driftsudgifter
i 2017.

1

Referat Årsmøde 2018
•
•
•
•
•
•

Justesens fond donerede i alt 180.000 kr. heraf 100.000 kr. til CHILD, 50.000
kr. til Congo II (udbetales 2018), og 30.000 kr. uspecificeret.
Fonden af 17-12-1981 donerede 40.000 kr. til CHILD projektet.
Sankt Joseph Søstrene donerede 100.000 kr. til udskiftning af køkkenudstyr i
Brasilien.
Georg og Frida Hviids fond donerede 50.000 kr. til Vietnam I.
Sankt Norberts stiftelse donerede 55.000 kr. til Ungarn.
SVG modtog 31.915 kr. fra Vor Frue og Sankt Antoni menighed.

Der blev udbetalt i alt 1.009.826 kr. til projekterne, heraf 169.278 kr. til éngangs
projekter.
Organisationens kontrakmæssige forpligtelser til de løbende projekter er nu på ca.
648.000 kr. Hertil kommer 163.000 kr. til CHILD projektet.
Fundraising
Bestyrelsen har stort set fulgt sin fundraising plan for 2017. Der blev i løbet af året
tilføjet en ny fond (PONA Trust Foundation) som der i december blev ansøgt om støtte
fra. SVG blev i årets løb orienteret om, at Stiftelsen Hoffmanns Minde og Krafts Legat
ikke mere støtter projekter i udlandet.
Fundraising aktiviteterne gav et rigtig godt resultat, således at der alene fra fonde,
ordenssamfund og menigheder blev modtaget 596.789 kr. – over halvdelen af årets
samlede bidrag.
I december måned oprettede Formanden en ’Doner’ knap på SVG’s Facebook side, så
man herfra kan donere direkte fra Facebook.
Nye og lukkede projekter
Der blev i 2017 hverken etableret nye eller lukket eksisterende projekter. Dog blev
der ikke ydet støtte til Sydsudan, da SVG fortsat afventer en ny projektansøgning.
Der blev fra SVG side bevilliget en éngangsstøtte på 66.000 kr. til Sankt Joseph
Søstrenes projekt i Brasilien, som supplement til søstrenes egen bidrag på 100.000
kr. som nævnt ovenfor.
Bidragsmodtagerne
Der har været en god skriftlig dialog med de fleste bidragsmodtagere, men de har
desværre ikke alle kvittereret for de modtagne donationer. Det er ikke alle projekter
der har overholdt kravet om rapportering. I november sendte SVG derfor et brev til
alle projekter, hvor det blev understreget, at kravet om rapportering skal opfyldes.
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Fremover er udbetaling af støtte derfor betinget af, at SVG modtager kvittering for
modtagelse af det sidst fremsendte beløb.
SVG har i årets løb fornyet de eksisterende projekter vedrørende skoleprojekter i
Congo og Indien, hjem for handicappede i Vietnam og projekt for uddannelse af
landsbykvinder som ernæringsvejledere i Uganda.
Bidragsydere
Også i 2017 har det været nødvendigt at ligge et stort arbejde i at få kontaktet
eksisterende medlemmer til at fortsætte med at betale kontingent, og dermed sikre at
organisationen som minimum fortsat har de 300 betalende medlemmer som SKAT
kræver.
SVG havde i 2017 i alt 346 bidragydere, hvoraf de 202 bidrog med kr. 200 eller mere.
Ved udgangen af 2017 havde vi 15 10års kontrakter. Den samlede aftalte ydelse på
disse er 66.300 kr. årligt.
Ved årets udgang var der 64 bidragydere tilmeldt PBS med et samlet årligt bidrag på
113.700 kr.
Lokalgruppen på Amager har igen i 2017 indsamlet et stort beløb ved
madspildsprojektet, som er øremærket Mother & Child foundation i Indien.
PR aktiviteter
Bestyrelsen fik udarbejdet en kommunikationsplan, som i stor udstrækning har været
fulgt.
SVG pjecen er som sædvanlig udsendt fire gange.
Også i 2017 var SVG repræsenteret med en stand på Åsebakken i forbindelse med
valfarten.
Der har været indrykket en rubrikannonce i alle numre af Katolsk Orientering og der
har været optaget artikler i fire af bladet numre.
SVG’s Facebook profil er holdt løbende opdateret med korte nyheder, som bliver læst
af en del trofaste følgere. Ved årets udgang havde profilen 104 følgere.
Hjemmesiden opdateres hvert kvartal i forbindelse med udgivelsen af pjecen.
SVG har holdt 2 præsentationer om sit arbejde i forbindelse med kirkekaffe i
henholdsvis pastoraterne for Tåstrup og på Bornholm.
Administration
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder – og så er der arbejdet meget mellem
møderne☺.
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I januar blev der afholdt et heldagsmøde, hvor oplæg til fokuspunkter for 2017 blev
diskuteret. I maj måned blev SVG’s 3. årsmøde afholdt.
Eksterne aktiviteter
Poul og Knud deltog i februar i et årligt koordineringsmøde med Caritas og Missio.

Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v./ kassereren
Kassereren kunne indledningsvis meddele, at SVG’s statsautoriserede revisor havde
godkendt regnskabet for år 2017.
Regnskabet kan ses på SVG hjemmesiden.
Kassereren fremhævede følgende fra regnskabet:
• Der blev i alt modtaget bidrag på 973.914 kr. eller ca. 20% mere i forhold til år
2016.
• Når bidrag til markedsføring og administration medregnes blev det samlede
beløb for første gang over 1 mio. kr. (1.054.112, 77).
• Det samlede udbetalte beløb til projekter blev ligeledes mere end 1 mio. kr.
(1.009.861,66), heraf 169.278,50 ti 2 éngangsprojekter.
• Den største udgift til markedsføring er trykning af pjecen og dens udsendelse
via PostNord. Pjecen fordeles med brev til 378 personer, 285 eksemplarer til
pastoraterne og 49 personer via e-mail adresser.
• SVG formuen er vokset ubetydeligt igennem 2017 via renteindtægt.
Saldobalancen for 2017 er vedlagt som bilag 2 til referatet.
Spørgsmål fra de fremmødte:
(1)
Hvor meget kontrol har bestyrelsen med de beløb der sendes frem til
projekterne?
Svar fra bestyrelsen: Det er i dag et krav til de enkelte projektledere, når de har
modtaget penge, at de skal sende en kortfattet besked (e-mail) til bestyrelsen, hvor
de bekræfter for modtagelsen af beløbet.
Projekterne skal derudover halvårligt returnere et fremsendt skema, hvor de beskriver
fremdriften i deres projekt og årligt fremsende en rapport, hvor de bl.a. skal
specificere hvad pengene er blevet anvendt til. Fremsendelse af fotos er også anvendt
til dokumentation af, hvad pengene bliver anvendt til.
(2)

Der blev spurgt, hvorfor udgiften til revisorarbejdet ikke fremgik af
regnskabet?
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Svar fra bestyrelsen: Da SVG ikke havde modtaget en regning for arbejdet, så indgik
denne post derfor heller ikke. Bestyrelsen er dog vidende om den private donation der
er givet fra et medlem til den eksterne revisor og bestyrelsen vil gerne overveje at
gøre denne specifikke omkostning (og tilhørende donation) synlig i det kommende år.
Regnskabet som helhed blev godkendt af Årsmødet.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen indstillede at kontingentet forblev uændret på 50 kr. for 2019. Dette blev
vedtaget af Årsmødet.

Indkomne forslag
Der var ingen forslag til behandling på årsmødet.

Orientering om planlagte aktiviteter v/Formanden
Generelt
SVG har de seneste år haft rullende 2-års handlingsplaner, der definerer de
fokusområder, som bestyrelsen ønsker at arbejde med. I 2017 er de væsentligste
aktiviteter fastsat i en fundraising plan og en kommunikationsplan.
Kommende fokusområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Gennemførelse af fundraising plan.
Gennemførelse af kommunikationsplan.
Udvidelse af medlemsskaren herunder at skaffe flere Repræsentanter for SVG.
Øge antallet af PBS tilmeldinger.
Undersøge brug af ”MobilePay subscription”.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Stig Gelslev var villig til genvalg og blev valgt til bestyrelsen (og kasserer).
Melissa Loldrup var villig til genvalg og blev valgt til bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslog genvalg af Birgitte le Févre og Erik Bubandt som suppleanter for
en periode af ét år. De var begge villige til genvalg og blev valgt.
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Eventuelt
Persondata politik
Udover de planlagte aktiviteter nævnt ovenfor, så blev det fremhævet, at bestyrelsen
havde arbejdet med en beskrivelse af SVG’s persondata politik, som en konsekvens af
den nye danske lov om Persondataforordningen. Beskrivelsen af politikken er placeret
på SVG hjemmeside, hvorfra den kan læses.
Demokratisering af SVG
Formanden indledte med at oplyse, at bestyrelsen for 3 år siden havde ændret sin
hidtidige organisation, foranlediget af Regeringens nye regler for tilskud til religiøse
samfund / velgørende organisationer. De fremtidige krav for at blive godkendt som
fradragsberettiget organisation indebar bl.a., at bestyrelsen ikke måtte være
selvsupplerende og som minimum til stadighed skulle have 300 betalende
medlemmer.
Det nuværende valgsystem, hvor pastoralrådet og lokalgrupperne hver udpeger et
medlem til bestyrelsen, opfylder Skat’s krav til velgørende foreninger. De nuværende
vedtægter for SVG er blevet godkendt af Skat.
Bestyrelsen havde i foråret 2017 modtaget en henvendelse fra et medlem, der
efterlyste en mere demokratisk opbygning af SVG organisation. Emnet har i
2017/2018 været drøftet internt i bestyrelsen og Årsmødet blev præsenteret for nogle
overvejelser bestyrelsen havde gjort sig omkring dette emne. Overvejelserne blev
præsenteret i form af en liste med konsekvenser, fordele og ulemper:
Konsekvenser:
• Fuld demokratisk forening
• Medlemmer vil få større ansvar
• Medlemmer knyttes tættere til SVG
• Større mulighed/sandsynlighed for bestyrelsesmedlem fra Fyn/Jylland
• Forenings fremtid er ikke kun bestyrelsens ansvar
• Vil måske gøre det nemmere at få flere lokalgrupper
Ulemper:
• Mere besværligt med bestyrelsesmøder (hvis nogle bor på Fyn og i Jylland)
• Bestyrelsen kan ’kuppes’ af en mindre gruppe
Fordele:
• Fuld demokratisk forening
• Medlemmer vil få større ansvar
• Medlemmer knyttes tættere til SVG
• Større mulighed/sandsynlighed for bestyrelsesmedlem fra Fyn/Jylland
• Foreningens fremtid er ikke kun bestyrelsens ansvar
• Vil måske gøre det nemmere at få flere lokalgrupper
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Kommentarer fra Årsmødet:
•
•
•

Der blev tilkendegivet et ønske om, at SVG blev sikret at være en katolsk
organisation og endda, at SVG vedtægter og struktur skulle forblive at være
udemokratisk.
Det blev nævnt, at SVG vedtægterne ikke definerer sig som værende en katolsk
organisation, men at formålet er at støtte humanitært arbejde til fordel for
fattige, primært i udviklingslande.
Det blev nævnt, at SVG’s nuværende katolske islæt er kendetegnet ved at have
et kontaktnetværk der består af katolske ordener, som varetager det
humanitære arbejde som SVG støtter, ligesom SVG bidragsydere i stor
udstrækning formodes at være katolikker.

Det blev konkluderet, at bestyrelsen på basis af sine listede overvejelser og
diskussionen på mødet, vil se nærmere på sine vedtægter og drøfte, hvordan disse
kunne ændres med henblik på en større demokratisk åbenhed for medlemmer.
Formanden takkede afslutningsvis Christian Guldager for hans ledelse af Årsmødet.
Referent: Stig Gelslev
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