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Referat 

Bestyrelsesmøde onsdag den 24.4. 2019 kl. 19.00 - 22.00 

hos Torben, Tornsangervej 42 

 

Indledning ved Torben, derefter bedemøde. 
Tilstede: Bent, Henrik, Huong, Knud Erik N. Ruth, Torben, Lisbeth (ref.) 
 
Fraværende: Oda. 
 

 
Dagsorden. 
 
1. Godkendelse og underskrift af protokol 
  

2. Siden sidst 
 gennemgang af aktiviteter siden sidst. 

 Teaterarrangement 

 Køkkenudstyr, opfølgning v. Torben 

 
3. Økonomi 

 Pt. har vi en kassebeholdning på... 

 
4. Program 

 Kommende møder 

 Videoaften 16.5. Skal andre hjælpe til hos Ingelise og Torben  

 Sommerafslutning 20. juni (bestyrelsen)? 

 125 års jubilæum 7.11. 2020 (udvalg) 

 "Hvor vil vi hen" indhold i vore møder 

 Aftengudstjenester, hvad kan vi byde ind med ! 
 
5. IMU 

 Imu byder ind 

 Er der noget imu gerne vil have på dagsordenen? 

 Fællesaftener med imu 

 
6. Div. 

 Huset, vedligehold, maling af væg i gård og trappe opfølgning 
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 Samfundslejr for hele kredsen? Opfølgning 

 Lejlighed: kontrakt gennemgang, hvis vi kan nå det. 

 
7. Evt. 
 
 
 
Ad 1. Referat godkendt og underskrevet. 

 

Ad 2. Siden sidst 

 
Henrik retter en velkomst til Knud Erik som medvirker ved bestyrelsesmødet denne aften. 
 
Gennemgang af aktiviteter siden sidst: 
11.4. Familieaften v/ Malene og David Hvidbjerg 
Kunne det være en idé næste år til påske at holde familieaftenen som krea - aften ! 
Betinget af at IMU også er med ind over. 
 
13.4. Udadrettet arrangement på Vendsyssel Teater med emnet " Påske". Mange positive 
tilkendegivelser. God tilslutning. En stor tak rettes til udvalget, der har stået bag. 
Spørgsmålet er nu om vi kan gøre noget næste år igen! Sådan at det bliver mere 
almindeligt at vi i IM sammenhæng gør noget udadrettet. 
Idémylder:  Koret fra KG, efterskole, der optræder med drama, Rune Herholdt & The 
Gospel Brothers, "Fuldstændig fri" lovsangsband. 
Ingelise og Torben inviterer til evaluering af dette års arrangement og en snak om 
fremtiden. 
 
Knud Erik oplyser at der i forbindelse med 75 året for Danmarks befrielse den 4.5. 2020 har 
været en snak om et arrangement med alsang. Var det noget at IM  kunne være en del af! 
 

Køkkenudstyr. Torben oplyser at der er indkøbt 96 krus, bakke til opvasker, knive, ta-tøj, 

skærebrætter for et beløb af 5000 kr. 

 

 
Ad 3. Økonomi 

Pt. 74.000 kr. i kassen. Sidste regninger fra påskearrangementet ikke helt på plads endnu. 
 

 

Ad 4. Program 
Kommende møder:  
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Videoaften hos Ingelise og Torben den 16.5. Det praktiske omkring aftenen drøftes. Torben 
henter stole fra missionshuset. Taler/emne streames. Forskellige medbringer kaffe og 
Torben sørger for hveder. 
Gudstjeneste i Sct. Catharinæ kirke den 23.5. v/ Knud Erik Nielsen og Jens Jensen, Norge i 
sammenhæng med vækkelsesugen. 
Pigeklubben assisterer  ved ind/udgangsbøn, salmer og ved nadver. Forbøn ved Bent. 
 Måske sang, - kontakt til Marianne Højlund. Ruth Kørner spørges om kaffen. Ruth 
Mortensen bager småkager og Henrik medbringer lidt sødt. 
 
Sommerafslutning m/fællesspisning den 20. 6. Bestyrelsen har hidtil stået som tovholder 
denne aften.  - Fremadrettet kunne man måske spørge om en bibelkreds kunne tænke sig 
at stå for aftenen! 
Planen i år er en lidt anderledes aften. Madholdet sørger for indkøb af kød + tilbehør. Der 
bliver opstillet grill i gården og ass. ved grill fra mulige grillmestre. 
 Cykelløb droppes i år grundet mangel på unge. Sang/vidnesbyrd aften går i stedet. 
Forskellige spørges om en sang de særligt sætter pris på. Begrundelse/kort vidnesbyrd om 
sangen. Imu blir spurgt om de vil byde ind også. Sebastian har lovet at deltage med musik. 
Birgit Aaen skal vide besked om sange senest den 14.6. på mobil nr. 61307695. 
Henrik kontakter mødeleder (Bodil) og informerer om aftenen. 
 
125 års jubilæum lørdag den 7.11.2020. Udvalg, bestående af Margit og Per, Asbjørn, Bodil 
Wiwe og Knud Erik N. bliver etableret til planlægning af aftenen.  Desuden vil et par af de 
unge blive spurgt. 
 
"Hvor vil vi hen", indhold i vore møder.  Ud fra en snak om emnet og animeret af "mit 
personlige" møde med Jesus ender vi ud i overskriften for halvår i 2020 MØDER MED 
JESUS. En snak om vigtigheden af at overskriften for halvåret gives videre til 
programudvalget inden talere bestilles. 
 
Aftengudstjenester, -  hvad kan vi byde ind med. I denne forbindelse informerer Knud Erik 
om arbejdet ud fra kirken, som det tidligere har været og kirke/arbejdssituationen,  som 
den er lige nu. 
Forskellige gudstjensteformer nævnes. - Meditativ stilhed, - idet stilhed ofte ses som en 
luksus i dag. 
Knud Erik er med på at vi fortsætter som hidtil med ass. fra de forskellige afdelinger på skift 
mht. ind/udgangsbøn, salmer og hjælp ved alteret.  Knud Erik får oplyst i god tid inden 
gudstj. hvem han skal rette henvendelse til og har lovet at sige til, - hvis formen ønskes 
ændret. 
 
 Hvis det er muligt for Knud Erik deltager han i bestyrelsesmøde én gang halvårligt. 
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Ad 5. IMU 
Imu, havde ikke repræsentanter, der kunne deltage denne aften, men bliver inviteret med 

en anden gang. Torben oplyser at Imuafd. efter sommerferien vil være reduceret kraftigt. 

Flere flytter fra byen eller tager på efterskole. 

 

 

Ad 6. Div. 
Maling af væg. Husets egne folk, Arne og Henry vil stå for maling af gård + graffiti væg. 
Slibning af trappe: Jakob Jeppesen oplyser at dette kræver særlig maskine og Ole Dissing 
kontaktes i stedet. 
 
Samfundslejr for hele kredsen? Der har endnu ikke været opfølgning, så dette punkt 
afventer. 
 

Ad 7. Evt. 
 

Næste møde bliver ændret til den 27. juni hos Lisbeth. 


