Referat for Agape Indien Danmarks Generalforsamling
30. april 2022 kl. 13,30
I lokalerne hos Apostolsk kirke, Åmosevej 11 - 13, 3400 Hillerød

1. Velkomst ved Hans Jensen.
Hans indledte med tanker over Hebr. kap. 13 vers 8. Jesus har ikke forandret sig, vi har stadig
brug for frelse til vores liv. Vores navne er skrevet i Livets bog. Vores mål er, at evangeliet må
gå frem i Indien.
2. Valg af dirigent og referent samt to stemmetællere
Dirigent: Ege Dybdal Rasmussen
Referent: Jytte Kragh-Schmidt
Stemmetæller: Anni Rasmussen og Bodil Svendsen

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er sendt ud i følge vedtægterne og blev godkedt af de tilstedeværende.

4. Formandens beretning
Gert Svendsen informerede om, at den fulde formandsberetning er tilgængelig på Agape Indien
Danmark`s (AID) hjemmeside. Derudover blev der fortalt, at bestyrelsen i efteråret har
udarbejdet en ny visionsplan. Den tidligere var fra år 2019. Målet i 2019 var, at vi i løbet af 3 år
skulle have 1000 børn/sponsorer. Det nuværende antal er 186 børn. På grund af corona og
dermed aflyste ture til Indien og Jakobs besøg i DK, har vi ikke haft den store fremgang.
Målet for 2022-2024 er at gøre AID kendt indenfor de forskellige kirkelige kredse. At inden
udgangen af 2024, at kunne sende 2 mill. til Indien pr. år. (sendt 1 mill. i 2021) Få 1000
medlemmer inden udgangen af 2024. (pt. 588 medlemmer). Besøge Indien mindst hvert andet
år
Strategi for den nye visionsplan:
Der udarbejdes en ny markedsføringsplan, logo ændres og der udarbejdes nye brochurer. Der
fokuseres på nye indsamlingsprojektor hvert kvartal, såsom børn, brønde og senge til
børnehjem. Information til medlemmer med konkrete ønsker både pr. mail og med post. Få
mere kontakt til allerede existerende menigheder og kontakt til nye menigheder. Ansøge Fonde
mht. at støtte projektor i Indien.
Gert sluttede af med at rette en stor TAK til alle, som støtter AIDBeretningen blev godkendt.

5. Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskabet blev udleveret og gennemgået. Alle indkomne gaver bliver afleveret til Indien.
Medlemmerne kontingent indbetalinge, samt udbetaling fra Tips og lotto dækker foreningens
udgifter. AID har i 2021 fået udbetalt tips og lotto midler fra år 2020 og 2021 pga. nye
ansøgningsprocedurer. Tips og lotto midler skal bruge i DK. Indtægter på ialt ca. 1.4 mill. kr.
Udgifter på ialt ca. 150.000 kr. Årets resultat på 253.259 bliver overført til næste års regnskab.
Spørgsmål. Gebyr på godt 21.000, hvad dækker de over? Svar. Primært til Nets.
Regnskabet blev godkendt.

6. Ændring af vedtægter. (Se bilag)
De fleste ændringer i vedtægterne er af kosmetisk betydning, andre er pga. sikkerhed i
pengeoverførsel og modtagerens korekte brug af pengene. § 5 forslag,(forslag til behandling)
ændres fra (4 uger) til 2 uger inden generalforsamling
§5, under dagsoeden til generalforsamling punkt 8. Valg af en (tidligere 2)
registreret/statsautoriseret revisor
§8, Tegningsretten ændres fra 1 person til 2 personer.
Der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling ifm. et bestyrelsesmøde, hvor
vedtægtsændringerne godkendes.

7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
1.
2.
3.
4.

Ege Dybdal Rasmussen
Ulla Jensen
Charlotte Østerby
Steffen Andersen
Alle modtager genvalg, der er ikke opstillet yderlige kandidater.
Tusind TAK for det.

8. Valg af en suppleant (som vælges for et år)
Nuværende: Jens Egon Lodahl
Modtager ikke genvalg

Nye: Rasmus Gregersen
Stor TAK til Jens Egon, for din tid i bestyrelsen

Rasmus Gregersen fra Fredeicia blev valgt som ny supleant. Tusind tak og velkommen
til AID

9.

Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller Registreret revisor Daniel Jacobsen, MER revision fra Allerød.
Indstillingen blev godkendt.

10. Fastsættelse af kontingent for 2021
Bestyrelsen foreslår følgende uændrede satser for kontingent:
Enlige:
100 kr. pr. person
Ægtepar:
150 kr. pr. par
Familier:

200 kr. pr familie.

Kontingentet blev vedtaget.
11. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
12. Eventuelt
Pt. er vi igang med en dialog med Jakob om besøg i september 2022. Hans og Gert
planlægger en tur i feb. 2023, hvis Jakob kommer i september 22. Giv besked hvis du kender
en, der vil med. Vær opmærksom på, at Jakob måske aflyttes, og dermed ikke fortælle alt, når
han er med på Zoom. Jakob har ca. 1400 præster ansat. Der er bestilt 200 køjesenge inkl.
madrasser/skab, pris 1500 kr. stk. Pga. corona må børnene ikke ligge på madrasser på gulvet
længere, og der må ikke være så mange samlet samme sted.

Referent: Jytte Kragh-Schmidt.

