Dato:

Dagsorden og referat

Den 20. april 2022

Tid:

Sted:

10.00-12.00

Zoom:
https://us02web.zoom.

Emne: Repræsentantskabsmøde for Evangelisk Alliance i Danmark

Emne

Formål med punktet
(- hvad skal vi udrette?)

Deltagere:
Jens Medom Madsen (bestyrelsesmedlem, Indre Mission)
Henrik Sonne Petersen (Dansk Missionsråd)
Henrik Engelbrekt Refshauge (Mission Afrika)
Lotte Holm Boeriis (Baptistkirken)
Mark Lewis (Metodistkirken i Danmark)
Ruben Dalsgaard (Dansk Oase)
Anne Mie Skak Johanson (bestyrelsesmedlem)
John Nielsen (Evangelisk Frikirke Danmark)
Hakon Christensen (Bibellæser-Ringen)
Kaj Ove Bollerup (Greve Frikirke)
Henriette Engberg Vinkel (Kristeligt Forbund for Studerende)
Christian Laursen (Global Leadership Summit)
Alexander Engberg Vinkel (studentermedarbejder)
Thomas Bjerg Mikkelsen (formand, Menighedsfakultetet)
Bodil F. Skjøtt (bestyrelsesmedlem)
Claus Bækgaard (bestyrelsesmedlem, Mosaik)
Kent (Israelsmissionens Unge)
Referent: Anne Mie Skak Johanson

Ansvar/Proces
(hvordan behandler
vi emnet)

Beslutning
(referat – hvem gør hvad)
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1.

Valg af dirigent og referent

TBM

Indledning over Salme 146. Verden har brug for
Guds nåde og det har vi også som
enkeltindivider.

2.

Bestyrelsens skriftlige
beretning – se side 3 i
regnskabet (bilag 1)

TBM

Den skriftlige beretning blev godkendt uden
kommentarer

3.

Organisering af EA’s arbejde i
fremtiden (bilag 2)

TBM

Der er større ledelsesmæssige udfordringer i EA.
Desuden er det ønskeligt, at der er flere unge
med i arbejdet samt større diversitet. Derfor har
EA udarbejdet en fremtidsstrategi.
Kommentarer:
Hvad er målet med EA´s vedblivende
engagement i indsamlingsprojekter. Kunne vi
også lade inspiration fra projekterne deles i DK.
Kunne dette ske i samarbejde med Dansk
Missionsråd?
Vedr. unge kunne man inddrage Arrow.
Skulle EA DK fylde mere i arbejdet i EA, er der
for meget fokus på det internationale.
Kunne EA invitere til teologiske overvejelser om
enhed/det økumeniske?
Repræsentantskabsmødet godkendte det
fremlagte oplæg.
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Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet blev
udsendt 30/3 2022. Dermed er mødet rettidigt
indkaldt.

4.

Orientering fra det
internationale arbejde

●
●
●

European (EEA)
World Evangelical Alliance
(WEA)
Lausanne

TBM/HHL/BS

EEA har fået nye generalsekretærer: Connie Main
Duarte from Portugal and Jan Wessels from
Netherlands.
Krigen i Ukraine fylder meget i arbejdet.

5.

Orientering om bedeugen
2021

BS/TBM

Det er gået godt med Bedeugen i 2022. Flere
steder blev bedemøderne gennemført. Der blev
lavet en sang over årets tema.

6.

Regnskab 2021 (bilag 1)

BS/PB

Regnskabet blev godkendt.

7.

Budget 2022 (bilag 3)

BS/PB

Budgettet blev godkendt.

8.

2. afstemning om forslag til
opdaterede vedtægter for
repræsentantskabet (bilag 4)

TBM

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

9.

Forslag til yderligere
vedtægtsændring

Bestyrelsen har et ønske om at
kunne udvide bestyrelsen med et
medlem med henblik på at give
plads til flere unge
bestyrelsesmedlemmer. Derfor
foreslår vi, at sætningen:
“Repræsentantskabet vælger en
bestyrelse på 4-6 medlemmer for
en treårig valgperiode”
ændres til

Vedtægtsændringerne blev vedtaget.
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Lausanne Europe har fået nyt lederteam: Jim
Memory og Usha Reifsnider.
Hope for Europe konference i Sarajeva afholdes
oktober 2021.

“Repræsentantskabet vælger en
bestyrelse på 4-7 medlemmer for
en treårig valgperiode”
Valg til bestyrelse

Følgende er på valg:
2022: Claus Bækgaard (modtager
genvalg) og Jens Medom Madsen
(modtager genvalg)
Udtræder af bestyrelsen:
Hans Henrik Lund
Nyopstillede:
Henriette Engberg Vinkel
På valg kommende år:
2023: Thomas Bjerg Mikkelsen og
Bodil Skjøtt
2024: Anne Mie Skak Johansen og
afløser for Hans Henrik Lund

10.

Indkomne punkter

11.

Evt.

TBM

Claus Bækgaard og Jens Medom Madsen blev
valgt til EA-bestyrelsen.
Henriette Engberg Vinkel blev valgt til EAbestyrelsen.
EA-bestyrelsen består herefter af:
Thomas Bjerg Mikkelsen
Claus Bækgaard
Jens Medom Madsen
Henriette Engberg Vinkel
Bodil Skjøtt
Anne Mie Skak Johanson

Der er ingen indkomne punkter
EA-bestyrelsen vil gerne rundt i medlemskirker
og medlemsorganisationer og præsentere EA
arbejdet.
EA har i samarbejde med KSA i Silkeborg
arrangeret en diakonidag. Det bliver i efteråret
2022.

12.

Dato for næste
repræsentantskabsmøde

Næste repræsentantskabsmøde af holdes onsdag
den 12. april 2023 i tidsrummet fra 10-15.
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9.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Anne Mie Arndt Skak Johanson

Henrik Engelbrekt Refshauge

PID: 9208-2002-2-212905565599
Tidspunkt for underskrift: 27-04-2022 kl.: 15:00:07
Underskrevet med NemID

PID: 9208-2002-2-686040642706
Tidspunkt for underskrift: 25-04-2022 kl.: 08:40:21
Underskrevet med NemID

Thomas Bjerg Mikkelsen

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement
document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a
mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the
signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.
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