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Referat fra generalforsamling lørdag den 19/6 2021 i Herlev 
 
Velkomst ved Poul Skallerup. 

Orientering om nyt projekt i Zimbabwe 
Præsentation af projekt i Zimbabwe ved Inge Switon-Rønnow fra Tro & Lys (fortalte om historien bag 

projektet – et bofællesskab for 5 kørestolsbrugere. Huset trænger til at blive istandsat, gulvene er slidt ned. 

De har en hønsegård). SVG har modtaget ansøgning og vil indgå kontrakt. Inge vil være kontaktperson. 

Generalforsamling 
1. Valg af dirigent 

a. Christian Guldager, der konstaterede at GF er rettidigt indkaldt. Alle formalia er overholdt. 

2. Beretning fra bestyrelsen ved formanden 

a. Poul Skallerup (PS) gennemgik beretningen, som var udsendt på forhånd, jvf vedtægterne. 

b. PS oplyste, at den nye revisor (Baagøe Schou) har tilbudt at revidere vederlagsfrit. Det skal 

godkendes på denne GF. 

Spørgsmål/kommentarer:  

c. Hvad er årsagen de mange nye medlemmer?  

i. Bl.a. madspildsprojektet, der aktivt opfordrer folk til at melde sig ind, når de tager 

rundt;  

ii. endvidere måske professionalisering af Caritas, der medfører at nogle hellere 

støtter en mindre organisation baseret på frivilligt arbejde. 

d. Hvad diskuteres på koordineringsmøder m Caritas & Missio? Hvad er resultatet?  

i. Møderne er gensidig orientering og diskussion af fælles problemstillinger. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kasserer Stig Gelslev. 

a. Det meget store bidrag til Kenya skyldes, at en fonds donation fra 2019, først blev 

modtaget og bogført i 2020. 

b. Uspecificerede bidrag udgør 40% af de samlede indtægter, private bidrag. 

c. Udgifter til markedsføring og administration omfatter bl.a udgift til indsamlingsnævnet 

d. 9 ud af 40 menigheder har bidraget, lille stigning ift 2019. 9 ordenshuse har støttet. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Budgettet 2021  

a. Budgettet blev gennemgået og godkendt. 

b. Bestyrelsens forslag om et uændret kontingent på 50 kr. i 2022 blev godkendt. 

5. Indkomne forslag  

a. ingen modtaget 

6. Planlagte aktiviteter 
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a. Poul Skallerup oplyste, at Fundraisings- og kommunikations aktiviteter er beskrevet i planer 

der udarbejdes ved årets begyndelse.  

b. Der er formuleret nogle målsætninger for de næste par år: Formand, kasserer og redaktør 

skal aflastes. Flere yngre ind i bestyrelsen. Vi vil gerne åbne for andre måder at rapportere 

på, f.x. WhatsApp, vi ønsker at få direkte kontakt til slutmodtagere af vores støtte (f.x. 

skoleelever, studerende); bedre information til fondene om de projekter de har støttet. 

Bedre omtale af projekterne på hjemmesiden.  

Maria-Leonora oplyste, at hun har haft kontakt til Skt. Annæ skole, viceinspektør. Skal ud og 

fortælle om madspildsprojektet.  

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

a. Søster Hildegard indstillet igen af pastoralrådet for en 2-årig periode. 

b. Poul, Knud og Per blev genvalgt til bestyrelsen 

c. Hans Pedersen blev valgt som ny suppleant. Mette blev genvalgt som suppleant. 

Formanden takkede Flemming Kurdahl for hans periode som suppleant. 

8. Valg af revisor.  

a. Bestyrelsen foreslog revisionsfirmaet Baagøe Schou, som blev valgt. 

9. Eventuelt 

a. intet at berette. 

b. Poul Skallerup takkede Christian Guldager for at have ledet generalforsamlingen. 

c. Maria-Leonora har modtaget 10.000 kr. fra Spar Nord til køleskabe til madspildsprojektet. 

Hun opfordrede nogle fra bestyrelsen til at møde op tirsdag d. 6/7 kl. 11 udenfor Spar Nord 

Bank på Amagerbrogade. 

 

Referent: Per Skallerup Dirigent: Christian Guldager 
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