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Kære venner af Stjernen
I sidder her med mange spændende beretninger, om det store
arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende
læsning, som I har tid til at studere. Så er det bestyrelsens håb,
at I møder op på generalforsamlingen d. 10/3 kl. 19.00 og stiller
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Bestyrelsens beretning: v. Erik Nielsen
Kære alle
I årets løb er der sendt et par nyhedsbreve på E-mail. Her kommer nu en opdateret udgave af
information om, hvad der er sket i det forløbne år i bestyrelsen.
Bestyrelsen har været arrangør af Sct. Hans i sommeren, hvor der i år var mulighed for at holde et
rigtigt bål med båltale. Vi glædede os over, at Aarhus Bykirke valgte at henvise til det arrangement,
så vi igen i år blev en god flok både til spisning og senere ved bålet.
Det er dejligt, at tilslutningen til de fælles aftener med IKC trækker mange både fra Stjernens
grupper og fra IKC selv.
Stjernens lokaler er ikke helt så optaget om aftenen, som de har været tidligere. Det betyder, at der
er mulighed for at nye ting kan tænkes og startes op. Fokus skal stadig være, at forkyndelse om
Jesus som frelseren må være i centrum, og at det er initiativer, som vil være en del af Stjernen og
støtte samt bære med i fælles opgaver.
Stjernen skulle i efteråret 2019 bruges til gudstjenester, men Aarhus Bykirke fik efterfølgende
mulighed for at have deres sædvanlige lokaler, og derfor blev det kun til en enkelt gudstjeneste i
denne omgang.
Udlejning er fortsat en del af Stjernens økonomi. Vi kan glæde os over, at alle kontorer og alle
kollegie-værelser er lejet ud. Kirkemusikskolen forbliver også i Stjernen, selv om de havde
overvejelser om noget andet. Disse indtægter er et nødvendigt supplement, sammen med gaverne
fra bidragyderne.
De først beboere begynder nu at rykke ind på grunden ved siden af Stjernen, og det er derfor tid at
få ”modtagelses-udvalget” sat i gang. Der mangler en eller to mere, som vil deltage i idé-arbejdet.
Jeg vil derfor opfordre til, at I tænker, om det kunne være noget for en af jer. Det er ikke udvalget,
som skal lave opgaverne i den forbindelse, men de skal mere planlægge, hvad der skal ske, og
hvordan vi får gjort Stjernen synlig for nye naboer.
Byggeri på Stjernens grund har i en del år været et af punkterne ved generalforsamlingen. Først
tænke vi, at vi selv skulle bygge og begyndte at undersøge mulighederne, og hvad det havde af
betydning for ejendomsskatten. Vi valgte at lægge det på hylden, da vi tænkte, at der ikke var
kræfter til det. IM fik stafetten for et par år siden. IM valgte i første omgang, at undersøge, hvad der
skulle bygges på grunden. Det kunne være en børnehave, boligbyggeri eller måske en større sal til
brug for en kirke eller til andre større møder.
Ideen med børnehaven blev lukket ned, da vi ikke så det som mulighed sammen med byggeri af
boliger.
IM fik lavet skitser, som kunne danne grundlag for ændring af lokalplanen, og det har været forelagt
økonomi udvalget i IM.
Bestyrelsen har hele tiden været med i snakken med IM, hvor vi har kunnet komme med vores
tanker og viden om, hvad der sker i Aarhus Nord/ Risskov. Perspektivet har hele tiden været, at det
skal være noget. som styrker mission i Aarhus. Det kunne være et tilbud primært til kristne om at
finde bolig sammen, og det skulle samtidig være en investering, som også ville give et overskud i
kroner til Stjernen og IM.
Bestyrelsen har været åben for at sætte Stjernens grund i spil, men har samtidig givet udtryk for, at
vi ikke forventede at finde frivillig arbejdskraft til at drive flere ting. Det skulle med andre ord give
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overskud til også at administrere det. IM har senest valgt at lægge det på hylden, da de er usikre på
boligmarkedet i Aarhus p.t., og samtidig er der også usikkerheden omkring stigningen i
ejendomsskatten, hvis et sådant projekt sættes i gang.
Tilbage står muligheden for at bygge en større mødesal til brug for en kirke eller lign. Vi vil gerne
tænke med på det, hvis der skulle vise sig en interesse for det i fremtiden. Det vil i så fald betyde, at
lejer vil blive bundet til byggeriet er betalt, da vi ikke lige nu, mangler lokaler til vores eget brug.
Bestyrelsen har i året, der gået. bestået af 4 medlemmer. Det er gået, men det har også betydet, at vi
ikke har kunnet løfte så mange opgaver, som en større bestyrelse ville kunne. Vi har manglet 2
medlemmer for at den har været fuldtallig. Det vil fortsat være ønskeligt, at vi fremadrettet bliver 12 mere i bestyrelsen.
Til slut vil jeg takke alle, der på en eller anden måde giver en hånd med i Stjernens arbejde. Det
gælder både i faste udvalg og praktiske opgaver eller blot der, hvor vi beder om hjælp til
enkeltstående opgaver.
På bestyrelsens vegne
Erik Nielsen

Stjernens IMU: v. Erik Empleo Dahl Hansen
2019 var endnu et godt år, fyldt med god forkyndelse og sociale arrangementer. Ud over vores
almindelige møder har vi hygget nede i IM-genbrugen, være på udflugter, haft brætspilsaftener,
lavet mad til rytmisk gudstjeneste i Christianskirken, haft lan-party og fejret vores 40-års jubilæum.
I øjeblikket er vi omkring 14 unge voksne og 5 børn i Stjernens IMU. Dette har betydet, at vi har
måttet foretage nogle ændringer i 2019. For at få arrangementer stablet på benene har vi tidligere
bare udstukket en dato, og som regel har der været folk nok, der kunne møde op, men i 2019 var vi
nød til at tage hensyn til hinandens kalendere for at få arrangementerne til at lykkes. Derfor lykkedes
det ikke første gang at afholde Stjernens IMU’s 40-års jubilæumsfest, men anden gang var lykkens
gang. Tidligere har vi fordelt de praktiske opgaver på smågrupperne, men da smågrupperne blev for
små til, at de kunne fungere, måtte vi slå dem sammen. Dette medførte, at der ikke var smågrupper
nok til at fordele arbejdsopgaverne, hvorfor vi i det sidste halve år har fordelt opgaverne personligt.
I 2018 havde vi visioner om, at vi ville have bredere forkyndelse og flere sociale arrangementer. Det
er vi nået godt igennem med. I år har vi haft mange forskellige emner. Vi har haft forkyndelse over
flere forskellige breve, salmer og profeter i Bibelen, vi har haft besøg af Kristelig Handicapforening,
vi har hørt om teologen Bo Giertz, vi har været med til Christianskirkens aften om diakoni, vi har
hørt om forskellige kirkeretninger fra et historisk og et dogmatisk perspektiv, og vi har hørt om
lidelse og død i familien i Christianskirken. Det har været svært at finde overskuddet frem til at lave
sociale arrangementer, og i år var der færre hænder om arbejdet. Derfor har vi ikke formået at lave
flere sociale arrangementer end sidste år, men vi har været glade, for de der var.
Stjernens IMU’s fremtid
Vi har været glade for, hvordan 2019 har kørt, men der er forandringer på vej for Stjernens IMU.
Stjernens IMU er nede på 14 medlemmer og har udsigter til at blive endnu færre, da nogle flytter
fra byen. I år er alle tre bestyrelsesmedlemmer på valg, og indtil videre er der ingen, der har meldt
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sig til posterne. Stjernens IMU’s formand siger tak for 4 års tillid som formand og flere års selvskab
i Stjernens IMU.
Til Stjernens IMU’s generalforsamling vil vi tage en ærlig drøftelse om, hvad folk ønsker af deres
fællesskab, og om Stjernens IMU kan formes sådan, at den stadig tilgodeser folks ønsker. Der er
flere muligheder, som alle vil blive drøftet på generalforsamlingen, blandt andre: reducering til en
smågruppe, en fusion med Café Kaos, opløsning af Stjernens IMU og mange andre muligheder, som
Stjernens IMU’s bestyrelse er i gang med at udforske i samarbejde med ungdomskonsulenten. En
særlig udfordring er, hvordan Stjernens IMU’s økonomi skal fungere, når der ikke er nogen, der
stiller op som kasserer.
Stjernens IMU forandres, men vores Herre og Frelser er altid den samme, og vi er sikre på, at han vil
være med os, som vi går forandringerne i møde.

Cafe Kaos: v. Søren Jakobsen
I Café Kaos er vi fem børnefamilier, der prøver på at mødes hver anden tirsdag. Vi har været meget
ramt af ustabilitet og svingende engagement. Så vi tog os en snak om, hvad vil vi med Café Kaos, og
hvor er vi på vej hen. Det har hjulpet meget, nu føler vi, at vi er enige om retning, om formålet, og
om strukturen på vores lille café. Alt er ikke helt på plads i nu og forandringer kan stadig komme,
men vi enige om vision og formål.
Dertil er vi utrolig taknemlig over den opbakning, som vi møder hos tirsdagsfællesskabet (TF),
selvom vi ikke altid synes lige taknemmelig i tidsrummet, hvor vores veje krydses, da vi har bleskifte, nattøj og oprydning i tankerne. Vi håber alle på, at de tiltag, vi i samarbejde med TF har
fundet frem til at prøve, lykkes, og hvis ikke, at vi så må være ærlige og snakke sammen, for at finde
ud af, hvordan vi kan bevare og styrke relationer mellem hinanden.
Vi ved, at der er i hvert fald er en familie på vej til at starte i Café Kaos, også har vi en dialog i gang
med en anden familie som er interesseret. Så lidt vokseværk møder vi også, hvilket er glædeligt.
Hvis I sidder og tænker, jeg kunne da godt give en hånd med en tirsdag eller to, så kom endelig. Om
det er hjælp til madlavning, en børneaktivitet med kristent indhold eller et tilbud om at tage
opvasken, så vil vi med glæde tage i mod den hjælp.
Ellers må I godt tage os med i jeres bøn om, at de sidste rammer for Café Kaos må falde på plads, så
at alle er glade for at være med.

Tirsdagsfællesskabet: v. Aksel Kristensen
Jeg vil gerne starte min årsberetning med et vers fra en salme af Brorson. Må det være vores bøn,
at vort navn er indskrevet i livets bog.
Jesus os til trøst og gavn
frelsernavnet ville bære;
men han måtte tidlig lære,
at det var et smerte-navn;
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dog, for han er Jesus blevet
og min jammer på sig tog,
derfor står mit navn indskrevet
dejligt udi livets bog.
Tirsdagsfællesskabet i Stjernen er et fællesskab for voksne, der samles for at lytte til Guds ord. Vi
samles ca. en aften hvert uge. På nuværende tidspunkt kommer der mellem 30 og 40 til vore
møder. Der er også plads til dig, der ikke har hørt om dette fællesskab før. Fællesskabet er også en
stor del af vore samlinger.
Tidspunktet for mødestart er ikke den samme hver uge, men tidspunktet fremgår af programmet.
De fleste møder starter klokken 19:30.
Jeg vil gerne sige en stor TAK til alle, der bidrager til at gøre Tirsdagsfællesskabets møder mulige.
Uden alle disse bidrag kunne dette fællesskab ikke fungere. Det er vor bøn, at denne samling
omkring Guds ord må fortsætte.
Stor tak for input til og respons i forhold til program, talere og emner – og kom gerne med forslag
og ønsker, så vil vi så vidt muligt tage det med i programmet.
Vi er glade for vores fællesmøder med IKC (Internationalt Kristent Center) – Inspirerende og gode
møder, synes vi. Vi håber, at mødefællesskabet er med til at give dem en varm og god oplevelse af
et kristent fællesskab. Tankevækkende og godt at høre om deres baggrund (kristen i et andet land)
og oplevelser i og af Danmark og danskere. HUSK alle kan være med. Det kræver ikke nogen
særlige sprogkundskaber for at deltage.
Vi er spændt på, og vi håber, at både Cafe Kaos og TF må få glæde af de forskellige tiltag og
aktiviteter, der er sat i værk for at de to fællesskaber kan få mere fornøjelse af hinanden og fælles
udbytte af arrangementer m.m. At begge fællesskaber må være åbne over for hinanden og vores
forskelligheder. Overvej om det er noget for dig at lave mad ved nogle af de arrangementer, som
Café Kaos afholder. Fællesskab med IMU vil vi også gerne prioritere.
I 2019 har vi igen haft et familiemøde hvert halve år. Første del af mødet har været med børnene i
centrum. Den sidste har været med en ”voksen” tale.
Familiemøder og møder sammen med IKC, Café Kaos og IMU forsætter i 2020.
Det ser ud til, at de første nye naboer er flyttet ind. Det er vort håb og bøn, at vi kan få et godt
forhold til disse nye naboer, som flytter ind ved siden af Stjernen. Hvis du vil være i en ”velkomst
komite”, må du gerne sige det til en fra ledergruppen.
Strandsborg bliver benyttet til mange sommerlejre for børn. Hvis du ikke selv har børn, der
kommer med på disse lejre, så har du måske nogle børnebørn i alderen for børnelejre.
Strandsborg trænger til en større renovering, derfor har vi besluttet, at TF skal være med til at
samle noget ind til Strandsborg. Det er vort mål, at vi i foråret kan samle minimum 25.000,- kr. ind.
Endnu en Tak for jeres bidrag på forskellige måder til at få alle de forskellige praktiske opgaver
håndteret.
Vel mødt til vore arrangementer i 2020.
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Ledergruppen består af Thorkild Mathiasen, Gerda Jensen, Bodil Svinth og undertegnede.
Vi ser alle i ledergruppen frem til det nye år.
Med venlig hilsen
Aksel Kristensen

Vejlby Børneklub: v. Gitte Lund
Klar-parat-start! Forårs sæsonen i Vejlby Børneklub er godt i gang efter en hel måneds jule/nytårs
pause.
Både børn og voksne var bare så KLAR til at fortsætte den gode vane med at mødes mandag
eftermiddag kl. 16.30-17.45 i Næringen 49.
Der er samme børneflok som i efterårs sæsonen dvs. 7-8 trofaste børn i alderen 4-9 år. Det er
næsten en halvering ift. et år tidligere, men antallet gør, at der er mere tid til ro, hygge og fokus på
den enkelte.
”Klar-parat-start”, ja sådan lyder det f.eks. når vi har konkurrencer, leger, synger osv. Aktiviteterne
er for en stor del børnenes forslag og bliver fremsat på de i alt 4 børneråds-møder i løbet af et år.
Her drøfter vi f.eks. også, hvad der skal til for at gøre klubben til en god klub at komme i.
Det sker indimellem, at børnene siger: ”Det har vi hørt før…” Kunsten er da at medinddrage det
vidende barn, så barnet f.eks. er med til at formidle noget af stoffet. Samtidig forsøger vi voksne at
brede indholdet i bibelteksten eller emnet ud, så vi alle lærer Gud bedre at kende.
Leder”dækningen” vil fra slutningen af januar 2020 være på plads med en ny ung leder og det er
endnu engang et stort bønnesvar!
I efteråret fik vi jævnligt hjælp af børnekonsulent, Berit og af forældre. Uden dem, kunne vi faste
ikke have holdt gejsten og overblikket.
Vi oplever fortsat stor trofasthed blandt vennerne i Stjernen, som beder for klubben, spørger til
klubbens velbefindende og bidrager gavmildt økonomisk.
Fremtidsplaner for klubben: Ja! Klar-parat-start hver mandag; børn såvel som voksne ☺
Gitte Lund; Vejlby Børneklub og Stjernens Tirsdagsfællesskab.

Kommunikationsudvalget: v. Else Johanne Laursen
Kommunikationsgruppens formål er at hjælpe med intern og ekstern kommunikation til gavn for
Stjernen.
I foråret 2019 har kommunikationsgruppen bestået af 4 faste personer samt en ekstern tilknyttet.
Efter sommerferien måtte vi desværre sige farvel til vores tekniker, som rykkede videre til Ålborg.
Vi søger efter en anden, som vil overtage teknikeropgaven.
Kommunikationsgruppen har haft 4 møder. Da antallet af møder er overskueligt, møder vi som
regel talstærkt op hver gang.
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På møderne gør vi status på igangværende opgaver, gennemgår og opdaterer hjemmesiden,
drøfter programudarbejdelsen samt ideer til kommende aktiviteter. Resten foregår on-line
imellem møderne.
De mest markante opgaver i 2019 har været:
• Nyt initiativ med kontraktannoncer i lokalaviserne hvor annoncerne indrykket i nyt format
og med en frekvens på 2-3 gange om måneden
• Stjernen købte en ’kalenderlåge 19. dec.’ hos Lokalavisen Aarhus Nord for øget synlighed i
lokalsamfundet
• Holde hjemmesiden opdateret – en stor og punktlig opgave, som varetages meget seriøst
og dedikeret af Svend Børge – stor tak for det!!
• Programudarbejdelsen med indsamling af materiale fra alle fællesskaberne, opsætning,
korrektur og samarbejde med trykkeri er en stor og tidskrævende opgave. Vi er meget
taknemlige for, at Poul Erik Ettrup fortsat påtager sig denne opgave, og at Aksel Kristensen
(TF) stadig har lyst og vilje til at hjælpe med!
• Nye bannere til erstatning for slidte og med opdateret tekst
Programmet i nuværende format indeholder programoversigt for alle fællesskabernes aktiviteter i
Stjernen.
Desuden udarbejder Anders (missionær) separate programmer for Liv og Tro, Åbne Eftermiddage
samt Onsdagscafeen. IMU bruger kun online programmet, og Cafe Kaos har ingen programsatte
aktiviteter.
Det betyder, at det kun er TF’s program, som ikke kan findes andre steder.
Vi har drøftet, hvorvidt der stadig er behov for et program i det nuværende format.
Vi vil gerne bede om input fra generalforsamlingen til programmets nuværende format, er det
stadig relevant og hvorfor, kan man måske forsøge med et enklere program i en prøveperiode.
Kontaktpersoner og overordnet fordeling af kommunikationsgruppens arbejdsområder
Det trykte program (opsætning, lay-out og tryk)
Poul Erik Ettrup, Ekstern: Aksel Kristensen
Hjemmesiden (opdatering og vedligeholdelse)
Svend Børge
Annoncer og Facebook
Else Johanne Laursen
StjernE-nyt
Svend Børge Jensen
Teknik
Vakant
Ad hoc
Alle

Bedegrupperne: v. Jette Nielsen
Der er stadig bøn de fleste tirsdage inden møderne. Der er plads til flere, som kom endelig og slut
op om denne mulighed. Tak til jer som står for bedemødet. Det er vigtigt med forbøn og bøn for
Stjernen, kirken, vores by og land.
Bøn er mulighed for stilhed, hvile og forbøn. Vores største ønske er at bøn fortsat må have en
vigtig plads i Stjernen.
Salme 18,33 Gud er den der væbner mig med styrke.
Salme 22,33 Lad din godhed komme over os, Herre, for vi venter på dig.
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Liv og Tro-aftener: v. Inge-Lise Larsen
Liv & tro aftener er et godt tilbud for alle midt i livet. Møderne afholdes i Stjernen den sidste
mandag i måneden kl. 19,30.
Fælles lovsang er fast programpunkt inden solid forkyndelse ved kompetente talere. Man er
sammen med venner fra by og opland.
Det er en glæde at være fælles om Kristus, og trofastheden er i højsæde.
Der afsluttes med kaffe-/tebord.
Mød op og vær med til at sætte dit præg på fællesskabet.
Inge-Lise Larsen

Åbne Eftermiddage: v. Anders Medom Madsen
De Åbne eftermiddage har kørt godt og stabilt i 2019. Det skyldes først og fremmest, at der er så
mange frivillige, der gang på gang sørger for, at møderne bliver en god oplevelse. Der bliver
brygget kaffe og te, smurt franskbrød, lavet kage, dækket bord, hentet og bragt deltagere, budt
velkommen, spillet til sangene, ryddet op, vasket op – og meget mere. Alt sammen bidrager det til,
at de Åbne eftermiddage er et varmt fællesskab at komme til, fordi der her er en flok ildsjæle, som
gerne vil skabe nogle gode rammer.
De rammer bliver fyldt ud af ca. 30 deltagere 2. og 4. onsdag i måneden. Møderne indeholder sang,
bøn, tale eller oplæg, samt tid til kaffe og snak ved bordene.
For et år siden stod skrev jeg sådan her: ” Vi vil gerne bevare fokus på at have øje for den enkelte,
at dele Guds ord og at samles i et hyggeligt fællesskab, hvor alle kan være med uanset
helbredsmæssige udfordringer”. Det står uforandret for 2020, også selv om fællesskabet naturligvis
har ændret sig i årets løb, sådan som fællesskaber uundgåeligt gør. Særligt er det mit ønske, at Guds
ord fortsat må stå centralt som det sted, hvor vi finder liv og håb.
Kom og vær med til nogle gode og hyggelige eftermiddage.

Formiddagscafé: v. Anders Medom Madsen
I efteråret begyndte vi at afholde formiddagscafé i konferencelokalet hver 1. og 3. onsdag i
måneden med åbent kl. 9.30-12. Det er nogle hyggelige formiddage, hvor der er mulighed for at
strikke, spille spil, tale sammen og drikke kaffe. Vi begynder som regel med nogle ord fra Bibelen
og bøn for dagen.
Det har ikke været noget stort tilløbsstykke indtil nu, men formiddagene har alligevel været rigtig
gode. Når der ikke er program på, sådan som der typisk er ved eftermiddags- og aftenmøder, er der
bedre tid til at tale sammen – også nogle gange om emner, som stikker dybere end vind og vejr.
Alle er velkommen til at kigge forbi. Og tag gerne naboen, strikketøjet og dit yndlingsspil med!

Husudvalget: v. Poul Erik Hørning Jensen

2

Udvalgsmedlem:
Poul Erik H Jensen
Egon Skødt
Poul Erik Larsen
Isak Pedersen
Signe & Søren Jacobsen

Arbejdsområde:
formand
teknik
udlej af værelser
teknik
portnerpar

Mailadresse:
poulerik@hoerningjensen.dk
egon@pc.dk
pe-ettrup@stofanet.dk
isak@pedersen.info
portner@stjernen.dk

Året 2019 har igen været et meget stille år for husudvalget. Der har været forskellige vedligehold.
Der er altid stor aktivitet i huset, derfor er det et stort ønske, at vi holder orden i eget hus.
Tak til alle der deltager i dagligdagen, med at holde de grønne arealer, det tekniske udstyr,
udlejning af værelser i kollektivet, tak til portnerparret for deres indsats med at holde huset i
orden.
Tak til dem der sørger for blomster mm til møderne.
Det er dejligt at huset bruges så mange timer i døgnet, i håb om det må være til stor velsignelse
for de mange brugere.
Er der spørgsmål til udvalget så kontakt én af os.
PEHJ

Portneren: v. Signe og Søren Jacobsen
Vi er nu på vej til at blive den største portnerfamilie i Stjernens historie. Vi er meget taknemlig over
de egageret personer vi nu engang arbejder meget sammen med, og at vi har mulighed for at få
endnu en barsel! Vi skylder jer, gode folk, en tak for det den store hjælper I giver os! I er glade og
tålmodige med os. Så en særlig tak til jer!
En udfordring, som har været særlig tydelig i år, er at huset i højere grad er blevet alle mands eje og
ingens oprydningsansvar. Vi har desværre oplevet, at flere glemmer at feje, rydde en kaffekop op,
tørre borde af, tømme skraldespanden efter sig eller at tørre en kæmpe kaffeplet midt på gulvet op
efter sig selv. Det har vi kunne mærke har krævet lidt ekstra tålmodighed og lidt ekstra energi at
skulle gøre noget for andre, som Stjernen forventer, at folk selv kan.
Vi har haft en særlig dyr udgift i service af vores foldedøre, så at de nu kan lukke igen uden
problemer. Jeg hilser ikke fra de to tømrer, da det i høj grad ikke var stuerene ord, der kom ud af
deres mund, da de arbejdede med de skæve foldedøre. Men da dørene var rettet til fik vi os et godt
smil på læben og en god dag.
Fremadrettet så vil vi gerne, at Stjernen bliver til et hjemmeligt sted. Et sted, hvor folk er glade for
at komme og synes der er rart at være. Vi har stadig et håb om, at alle Stjernens brugere kunne få
et indblik i, hvor meget der egentlig foregår i Stjernen, da huset er fuld af liv fra morgen til sidst
eftermiddag og flere aftner i ugen.
Sluttelig vil vi gerne minde folket om, at vi ikke altid kan være de sidste der forlader Stjernen. Så
husk, at selvom det måske ikke synes opryddeligt når I kommer, så må det gerne være opryddeligt
når I går.
Ellers er alt vel og vi er klar på at tage fat i det nye år.
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IM Genbrug: v. Svend Børge Jensen
Året har været godt for genbrugsbutikken, efter en lidt sløjt forår kom der virkelig gang i salget
efter sommer og 4 kvartal blev helt forrygende. For første gang i butikkens historie rundede vi en
halv mil. i omsætning, en stigning på 15,6 %.
Hele den klimadebat der er herskende i samfundet med bæredygtighed, genbrug i stedet for at
købe nyt, kunne vi virkelig mærke. Mange sagde at de købte julegaver i genbrug og mange gange
var det modtagerens ønske.
På medarbejder siden er vi lige netop det antal som er nødvendigt for at holde åbent 5 dage om
ugen, men hvis en bliver syg eller er forhindret, har vi et problem, vi er meget sårbare, så derfor vil
vi meget gere have flere medarbejder.
Også om lørdagen kniber det, da flere IMU foreninger i byen, ikke længere magter at passe
butikken, de er blevet få i foreningen. Hvor der før var 6 IMU foreninger der på skift holdt åbent
lørdag, er vi nede på 3 og en af dem hænger i en tynd tråd og må måske snart også melde fra? Det
er meget ærgerligt ikke at kunne holde åbent 3 timer hver lørdag, da der flere gange bliver solgt
mere lørdag end andre dage i ugen. Det skal så siges at de 2 resterende IMU foreninger har været
meget gode til at tage et par ekstra lørdage og mange af de faste medarbejder også er flinke til at
tage nogle.
I år er vi har vi igen haft udfordringer med byggeri hos naboen. Lagerbygningen som er
sammenbygget med vores baghus, er blevet ombygget til 2 lejligheder. Så håndværker og ikke
mindst deres biler har været en stor udfordring i den lille gård. Nu lejlighederne er færdige har
ejeren udlejet 2 P pladser i dagtimerne, længere inde i gården? Men ingen har jo lovet det skal
være let, gården i Nørre Alle 59 er jo ikke det eneste sted i byen, hvor det er svært at komme
rundt.
Vi er en styregruppe på 5 personer, som varetager den daglige drift og personale pleje, men vi har
stor hjælp af de 2-3 konsulenter som er ansat af IM.
P. S. V. Svend Børge Jensen.

Projekt ”Kirketorvet”: v. Kurt Christensen
Jesuitterne, en katolsk orden, har som nævnt et par gange i tirsdagsfællesskabet, efter at den
katolske boghandel i Ryesgade er blevet lukket, tilbudt at stille lokalerne gratis til rådighed for en
fælleskirkelig evangelisationscafe, hvis der kan skabes fornøden opbakning om et sådant projekt.
Min personlige vurdering har lige fra begyndelsen været, at det er et super tilbud – beliggenheden
taget i betragtning.
Med tidligere skoleleder Georg Kjeldsen som indpisker har der i løbet af efteråret 2019 været
holdt en række sonderinger for at finde ud af, om der kan etableres fælles fodslav om et sådant
projekt. Og det ser ud til at være tilfældet. Torsdag d. 9. januar blev vedtægterne godkendt af de
tilstedeværende repræsentanter for forskellige kirker og kristne organisationer i Århus. Den
katolske kirke er selvfølgelig med. Men Indre Mission på regionsplan er også gået helhjertet ind i
projektet. Og flere folkekirker og frikirker, frimenigheder og organisationer er med. Jeg har været
med som repræsentant for CKA (Center for Kristen Apologetik), men har også viftet lidt med min
Stjernen-kasket.
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Så nu arbejdes der på at få etableret en ledelse, få styr på økonomien - både til indretning og til
den daglige drift. Og på at få lavet nogle færdselsregler således, at der både er en vis
genkendelighed og den fornødne frihed – for vi er ganske forskellige! Og tanken er så, at de
forskellige deltagerkirker og organisationer skal binde sig for at bemande cafeen en dag om ugen
eller hver fjortende dag eller hvad man nu har kapacitet til. Det er endnu ikke bestemt, hvor lang
åbningstiden skal være, men jeg tror, at det er tanken, at man vil begynde småt og så hellere
senere skrue op for åbningstiden.
Og så må vi bede om, at Gud må bruge dette til at få evangeliet forkyndt for de mange mennesker,
som færdes i midtbyen!

Regionen: v. Kristian Lindholm
Gennem det sidste år er udsigten fra mit kontor i Stjernen stille og rolig forsvundet. Fra at kunne
se næsten så langt øjet rakte til nu at sidde og kunne kigge lige ind i stuer og værelser, der
formentlig bliver beboet i løbet af 2020. Masser af nye boliger med mindst lige så mange
mennesker i - et væld af nye muligheder for at fortælle om Jesus. Stjernen er pludselig lige i
centrum af et kæmpe boligområde med beboelse, indkøbsmuligheder, uddannelse og meget
mere. Udfordringen er nu, hvordan Stjernen og regionens medarbejdere i fællesskab rækker
længere ud og samtidig forkynder Kristus. Den udfordring glæder jeg mig til, og jeg håber, at der
satses højt og tænkes alternativt, så Stjernen bliver et centrum for lokal mission, hvor vi tør være
eksperimenterende i måden at drive mission på.
Siden det sene forår 2019 har Region Aarhus været med i et samarbejde omkring projekt
”Kirketorvet”. Kirketorvet er en videreudvikling af samarbejdet omkring projektet ”Med Jesus i
Centrum” – måske bedre kendt som julekrybben foran Katolsk Kirke. Katolsk Kirke stiller den
gamle ”Katolsk Infobutik” til rådighed, mens en gruppe bestående af folkekirker, valg- og
frimenigheder, frikirker samt et par kirkelige organisationer (herunder IM og IMU) på skift kommer
til at være værter. Projektet vil være synligt udadrettet og vil kunne tiltale både unge og gamle at
deltage i på frivillig basis. Samtidig vil det give IMs medarbejdere i regionen en unik mulighed for
at være i mission sammen med frivillige, på tværs af IMs arbejdsgrene, fællesskaber, alder og ikke
mindst lige i centrum af Aarhus. Regionen har siddet med i styregruppen som en central spiller for
at få projektet kørt i stilling, så vi kan skabe en god ramme for et samarbejde uden at skulle
arbejde på tværs af kirkeskel i det udadrettede og forkyndende arbejde. Indtil videre er dette
lykkedes. Den 9. januar 2020 blev de endelige vedtægter godkendt for projektet, hvorfor vi nu er
gået ind i en fase med at indsamle midler til selve etableringen.
Mange unge, der kommer til Aarhus eller som har været IMU’er i Aarhus gennem mange år og nu
står overfor at skulle et skridt videre, vil ud og se, om græsset skulle være grønnere på den anden
side. Det er derfor ikke en selvfølge, at IM eller IMU vælges til, selvom man hele sit liv er kommet i
et fællesskab, der har hørt hjemme her. Dette sætter krav til specielt måden at tænke IMU på.
Som den daværende formand for IMU og senere ungdomskonsulent Andreas Bøge skrev i
forbindelse med en artikel om tværkirkelighed i Geist nr. 4 2014, skal det give anledning til
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selvransagelse, når Indre Missions fællesskaber fravælges på grund af form. Dette sætter dels
forøgede krav til de enkelte IMU og IM fællesskaber men også til regionens medarbejdere, der skal
udfordre de enkelte fællesskaber, så de ikke bare gør, som de altid har gjort, men tør gå nye veje.
Og lige præcis i Aarhus bør der være plads til at gå andre veje, udfordre det eksisterende og
eksperimentere, hvis vi skal gøre os håb om at have et fungerende arbejde i landets andenstørste
by. Jeg håber, at Stjernen vil arbejde med på det eksperimenterende og udforskende arbejde set i
relation til vore fællesskaber i 2020.

Kassereren: v. Birgit Poulsen
Hjertelig tak til alle, som på forskellige måder har støttet Stjernens arbejde i 2019. Det gælder både
økonomisk, arbejdsindsats, forbøn og medleven.
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Stjernens regnskab gav et overskud på 85.393 kr. Der var budgetteret med et underskud på 109.600
kr., så det er et rigtigt flot resultat. At vi har fået så flot et resultat, skyldes mest besparelser, men
der er også en stigning i indtægterne på i alt 18.985 kr. Vi nåede ikke vores gavebudget, her mangler
der 6.937 kr., så er der til gengæld en stigning på husleje 12.401 kr. og spisning/kaffepenge 5.222
kr. Endelig fik vi også 6.766 kr. mere i momskompensation.
Renteindtægter er fra midlerne stående hos IM, her er et lille fald. Renten hos IM sættes også ned,
ligesom i bankerne. Vi betaler dog ikke for at have penge stående hos IM.
Lys, vand og varme har vi sparet 38.182 kr. Prisen på varmen er endnu ikke sat op, som der ellers
har været varslet med.
Vedligeholdelse og anskaffelser blev 45.813 kr. mindre end budgetteret. Det er glædeligt, at der ikke
har været behov for så stort et beløb. Køkken/blomster/rengøringsartikler en besparelse på 11.994
kr.
Der har ikke været annonceret så meget i 2019. Den faste månedlige annonce i Lokalavisen
droppede kommunikationsudvalget i foråret. Her i efteråret indgik de en ny aftale med Lokalavisen,
så der løbende vil komme en annonce i på et specifikt møde. Der fik vi en besparelse på 25.102 kr.
Der er blevet givet de tilskud til forskellige projekter, som lovet, bortset fra tilskud til
missionsophold.
Der er også besparelser på generelle mødeudgifter på 19.719 kr.
Personaleudgifterne er der en besparelse på 15.750 kr.
De samlede besparelser løb op i 176.009 kr., det er rigtig flot, dejligt at der ikke har været så mange
udgifter i årets løb.
Birgit Poulsen
Kasserer

Stjernens regnskab 2019
Resultatsopgørelse 2019
Indtægter
Gaveindtægter

Budget2019
160.000
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Regnskab 2019
153.063

Afvigelse
-6.937

Gaver indsamlet til andre
foreninger
Gaver andre foreninger
Spisning/kaffepenge

30.000
-30.000
13.000

29.360
-29.360
18.222

-640
640
5.222

Værelser
Kontorer
Vestervig Musikhøjskole
Lejeindtægt IMU
Øvrig udlejning

150.000
207.000
144.000
3.000
12.000

153.480
205.849
151.671
3.000
14.400

3.480
-1.151
7.671
0
2.400

Tips og Lotto
Momskompensation
Øvrige indtægter
Renteindtægter
Indtægter i alt

4.000
20.000
10.000
25.900
748.900

3.020
26.766
13.383
25.030
767.884

-980
6.766
3.383
-870
18.984

Udgifter
Varme
Vand
El
Renovation/forsikring
Ejendomsskat
Udenomsarealer -snerydning m.m.
Vedligehold/anskaffelser bygning
Køkken/blomster/rengøringsartikler
Internet/alarm

-65.000
-25.000
-85.000
-35.000
-68.000
-32.000
-144.000
-31.000
-15.000

-39.973
-20.595
-76.250
-33.241
-65.750
-30.219
-98.187
-19.006
-19.814

25.027
4.405
8.750
1.759
2.250
1.781
45.813
11.994
-4.814

Administration
Markedsføring

-50.000
-38.000

-51.527
-12.898

-1.527
25.102

"Tilskud, andre foreninger" MF
Tilskud,Wessam
Tilskud IM kontor 4/talerhonorar
Tilskud ril
missionoophold/projekter
Mødeudgifter

-30.000
-87.500
-43.000

-25.000
-87.500
-43.000

5.000
0
0

-15.000
-40.000

-20.281

15.000
19.719

Personale udgifter
Udgifter i alt

-55.000
-858.500

-39.250
-682.491

15.750
176.009

Årets indtægter
Årets udgifter

748.900
-858.500

767.884
-682.491

18.984
176.009

Årets resultat

-109.600

85.393

194.993

Aktiver

2019

Kasse
Danske Bank

2018
2.117
161.624
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21.931

Konto hos IM
Likvider i alt

1.769.135
1.932.877

1.832.919
1.854.850

Værdipapir
Tilgodehavende
Forudbetalt
Aktiver total

2.470
11.886
0
1.947.233

2.470
0
2.920
1.860.239

Passiver

2019

Egenkapital primo
Årets resultat
Egenkapital ultimo
Henlæggelse til renovering
Deposita
Skyldige omkostninger
Forudbetalt husleje m.m.
Passiver total

2018
1.595.632
85.393
1.681.025

1.749.052
-153.421
1.595.632

180.000
68.413
6.506
11.289

180.000
68.413
13.637
2.558

1.947.233

1.860.239

Note: Foreningen har tilskødet ejendommen Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov til Foreningen for
Den Indre Mission i Danmark. Ejendommen har en anskaffelsesværdi på mere end 26. mio.kr.

Budget 2020
Indtægter

Regnskab 2019

Gaver

153.063
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Budget 2019
160.000

Budget 2020
147.000

Lejeindtægter ungdomskollektiv
Lejeindtægt kontorer
Musikskolen
Lejeindtægter IMU
Øvrig udlejning,
Kaffepenge
Øvrige indtægter (Tips og lotto, diverse)
Renteindtægt
Diverse indtægter (moms tilbage)
Indtægter i alt

Udgifter

153.480
205.849
151.671
3.000
14.400
18.222
16.403
25.030
26.766
767.884

Regnskab 2019

Ejendommen
Varme, vand og el
Renovation og forsikring
Ejendomsskat
Vedligehold/Anskaffelser

150.000
207.000
144.000
3.000
12.000
13.000
14.000
25.900
20.000
748.900

Budget 2019

154.000
207.000
155.000
1.000
8.000
15.000
13.000
15.000
18.000
733.000

Budget 2020

136.818
33.241
65.750
167.226

175.000
35.000
68.000
222.000

175.000
36.000
68.000
215.000

Administration
Markedsføring

51.527
12.898

50.000
38.000

55.000
30.000

Tilskud til andre foreninger (MF m.fl.)
Tilskud til regionalprojekt (Wessam)
Tilskud til IM (kontor 4 + talerhonorar)
Tilskud til Strandsborg/Kirketorvet
Tilskud til missionsophold og missionsprojekter

25.000
87.500
43.000
0
0

30.000
87.500
43.000
15.000

30.000
0
0
35.000
15.000

Mødeudgifter
Personaleudgifter

20.281
39.250

40.000
55.000

40.000
97.000

Omkostninger i alt

682.491

858.500

796.000

85.393

-109.600

-63.000

Resultat

Vedtægter:
§1

Navn
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1.1
1.2

Foreningens navn er Indre Mission, Århus Nord, herefter benævnt Århus Nord IM.
Foreningen er i juridisk forstand etableret med bidragydere som medlemmer, samt
kontingentbetalende medlemmer i Stjernens IMU.

§2

Grundlag og formål

2.1
2.2

Århus Nord IM arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund.
Århus Nord IM er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark ved
registrering i IM's Sekretariat.
Århus Nord IM driver sit arbejde i overensstemmelse med Bibelens lære. Foreningens
formål er, at mennesker kommer til tro på Jesus og bliver bevaret i troen.

2.3

§3

Aktiviteter

3.1

Formålet søges virkeliggjort gennem arrangementer tilpasset de forskellige alderstrin.

§4

Stemmeret

4.1

Stemmeret ved Århus Nord IM’s generalforsamling har enhver bidragyder, som i perioden
fra 13 måneder til 1 måned før generalforsamlingen, hos kassereren, er blevet noteret for
mindst et gavebidrag til Århus Nord IM, jfr. § 4 stk. 3 eller som har betalt kontingent til
Stjernens IMU og derved er gyldige medlemmer i Stjernens IMU. For at opnå stemmeret
skal man desuden være fyldt 18 år og kunne tilslutte sig Århus Nord IM’s grundlag og
formål som nævnt i § 2.
Generalforsamlingen kan for et år ad gangen fastsætte et minimum bidrag, som skal være
indbetalt rettidigt for at bidragyderen opnår stemmeret.
Ægtefæller anses begge som bidragydere hvis blot den ene er noteret for et gavebidrag.
Dog skal bidraget udgøre det dobbelte af et evt. bidrag fastsat efter § 4 stk. 2.

4.2
4.3

§5

Generalforsamlingen

5.1
5.2

Generalforsamlingen er Århus Nord IM’s øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af det første kvartal og
bekendtgøres i Århus Nord IM’s program, senest 8 uger før afholdelsen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde nedennævnte punkter, som
kan suppleres efter behov:

5.3

1.

Indledning med andagt.
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2.
Valg af dirigent/ valg af referent.
3.
Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år.
4.
Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne
regnskab.
5.
Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens godkendte budget.
6.
Drøftelse og godkendelse af hhv. formandsberetningen, regnskab og budget.
7.
Indkomne forslag.
8.
Valg til bestyrelsen.
9.
Valg af suppleanter.
10. Valg af revisorer.
11. Eventuelt.
12. Afslutning.
5.4

5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

5.10

Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i
hænde senest 3 uger for generalforsamlingen og bekendtgøres på det følgende møde før
generalforsamlingen samt i Århus Nord IM’s nyhedsmail. Forslag til vedtægtsændring
indsendes senest 5 uger før generalforsamlingen og opføres som et særskilt punkt på
dagsordenen.
Kandidatforslag til bestyrelsen indleveres skriftligt til formanden, underskrevet af
kandidaten og mindst 3 stemmeberettigede, senest 10 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til valget.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt og afgøres ved simpelt
stemmeflertal. Ved valg til bestyrelsen kan enhver stemmeberettiget stemme på så mange
kandidater, som skal vælges det pågældende år.
Valget foregår skriftligt på stemmesedler, hvor kandidaternes navne er opført alfabetisk.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller
bestyrelsen eller hvis begæring herom fremsendes af mindst 1/3 af de stemmeberettigede.
Begæringen skal overfor bestyrelsen fremsættes skriftligt og med angivelse af det eller de
emner, der ønskes behandlet.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, ved
bekendtgørelse ved to på hinanden følgende programsatte møder samt i Århus Nord IM’s
nyhedsmail. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling skal behandles forslag til
vedtægtsændringer, skal indkaldelsen dog ske med mindst 4 ugers varsel.
Øvrige afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår ved håndsoprækning
med mindre én eller flere stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning.
Undtaget herfra er anvendelse af større pengesummer, hvorved forstås 50 % af et års
budget, her kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, som indføres i bestyrelsens protokol og
underskrives af såvel dirigenten som samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
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§6

Foreningens ledelse

6.1

Århus Nord IM ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer.
Valg til bestyrelsen foregår ved den årlige, ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år, således at 3 vælges i lige år og 3
vælges i ulige år. Genvalg kan finde sted.
Den stedlige missionær kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.
Det tilstræbes at alle Århus Nord IM’s arbejdsgrene er repræsentant i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan endvidere efter eget skøn supplere sig med andre repræsentanter for
Århus Nord IM’s arbejde og med folkekirkens præster, disse har heller ikke stemmeret.
Bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af Indre Missions Hovedbestyrelse.

6.2

Valgbar til bestyrelsen er enhver bidragyder, som tager aktiv del i Århus Nord IM’s arbejde
og som i henhold til § 4 stk. 1 har stemmeret. Valgbar er ligeledes medlemmer af IMU som
har betalt kontingent til Stjernens IMU.
Ægtefæller, børn, svigerbørn og søskende, kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter for en etårig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde – og senest en måned efter valget – med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de valgte medlemmer er til stede ved et
varslet møde.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder
forslaget.
Formanden eller 3/5 af bestyrelsens medlemmer indkalder til bestyrelsens møder.
Bestyrelsens møder bekendtgøres gennem dagsorden udsendt af formanden senest 5 dage
før mødet.
Formanden tegner sammen med næstformand og kassereren Århus Nord IM.
Bestyrelsen har ansvar for ledere og udvalg indenfor Århus Nord IM’s arbejdsområde.
Det påhviler bestyrelsens sekretær at udarbejde referat fra bestyrelsesmøderne.
Referatet renskrives og udsendes til bestyrelsesmedlemmer m.v.
Protokollens godkendelse anføres som særskilt punkt på dagsorden ved det efterfølgende
bestyrelsesmøde.
Det påhviler den lokale bestyrelse med kalenderåret som regnskabsår hvert år at
udarbejde et årsregnskab indeholdende indtægter – herunder gavebidrag – og udgifter
samt status.
Kopi af årsregnskabet fremsendes til Kassererkontoret sammen med oplysning om husets
aktuelle ejendomsværdi.

6.3
6.4
6.5

6.6

6.7
6.8
6.9

6.10

§7

Økonomi, regnskab og revision
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7.1
7.2

7.4
7.5

Bestyrelsen er ansvarlig for administration af arbejdets økonomiske midler.
Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Kassereren kan gyldigt
kvittere for alle indbetalinger.
Regnskabet revideres af to af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges
for 1 år ad gangen.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§8

Vedtægtsændringer

8.1

Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest 4 uger før generalforsamlingen.

8.2
8.3
8.4

Ændringer i Århus Nord IM’s vedtægter kan kun ske, når mindst ¾ af de fremmødte
stemmeberettigede afgiver stemme for ændringen.
Vedtægterne kan ikke ændres i strid med § 2 og dette stykke.
Med henblik på at bevare status som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i
Danmark skal vedtægtsændringer fremsendes til godkendelse hos Indre Missions
Hovedbestyrelse ved dennes generalsekretær.

§9

Opløsning

9.1

For opløsning af Århus Nord IM kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer på hver af to
hinanden følgende generalforsamlinger er for opløsningen – og den sidste
generalforsamling skal være indkaldt særlig med henblik på foreningens opløsning.
Overvejelser om afhændelse af det af foreningen benyttede hus forelægges
generalforsamlingen til drøftelse.
En indstilling til Indre Missions Hovedbestyrelse med ønsk om afhændelse af huset
forudsætter generalforsamlingens tilslutning med mindst ¾ af de afgivne stemmer.
Ved opløsning af foreningen tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i
Danmark.

7.3

9.2

9.3

Dagsorden til generalforsamling 10/3 2020:
1. Indledning med andagt.
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2. Valg af dirigent/referent.
3. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år, samt fra udvalgene (årsskriftet).
4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab.
5. Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens godkendte budget.
6. Drøftelse og godkendelse af hhv. formandsberetningen, regnskabet og budgettet.
7. Indkomne forslag:
Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i
hænde senest tre uger før generalforsamlingen (d. 18. februar 2020) og bekendtgøres på
det følgende møde før generalforsamlingen samt i Århus Nord IM’s nyhedsmail.
Forslag til vedtægtsændring indsendes senest 5 uger før generalforsamlingen (d. 4. februar
2020) og opføres som særskilt punkt på dagsordenen.
8.

Valg til bestyrelsen.
Kandidatforslag til bestyrelsen indleveres skriftligt til formanden, underskrevet af
kandidaten og mindst 3 stemmeberettigede, senest 10 dage før generalforsamlingen (d.
29. februar 2020). Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til
valget.
På valg er:
Edith Christensen (TF)
Ledig plads
Ledig plads

9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år).
10. Valg af 2 revisorer.
11. Eventuelt.
12. Afslutning.
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