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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. 9/3 kl. 19.00 og stiller
spørgsmål, kommer med kommentarer/gode ideer til det
fremtidige arbejde i og ud fra huset.
På side 21 finder I dagsorden for generalforsamlingen.
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Bestyrelsens beretning.
Kære alle.
Når vi ser tilbage på 2020, har det været et meget specielt år. Vi fik lige holdt generalforsamlingen
i marts 2020, inden hele landet var lukket ned i nogle måneder. Det meste kom op at køre igen lige
før sommerferien. Derefter fulgte en tid med møder så normalt, som det nu var muligt, og hen
sidst på efteråret blev smittetal igen årsag til, at Stjernen lukkede for aktiviteter.
I bestyrelsen har vi skullet forholde os til de restriktioner, som er kommet via kirkeministeriet og
IM. Det betød bl.a., at vi droppede håndklæder på toiletterne, og så blev der indført håndsprit
mange steder. Vi har måttet omdirigere portnerens rengøring, så det også passede ind i forhold til
aktiviteter og den udlejning, vi har. Privat udlejning er lukket ned lige nu (januar 2021), da der
kommer mange forskellige i huset, og det kræver mere rengøring.
Der har været lidt dialog med Bykirken i det forgangne år. Det har dog ikke ført til et samarbejde
med dem om brug af lokaler eller tilbygning af sal ved Stjernen.
2020 har betydet et farvel til IMU og Cafe´Kaos, idet de begge lukkede midt på efteråret. Det er
ærgerligt at skulle sige farvel til et ”IM fællesskab”, som også kunne være en ”fødekæde” til
Stjernen, så der kunne være nogle, der kunne tage del i ansvaret med Stjernen.
Den gruppe, som skulle komme med ideer til at byde naboer velkommen, har ikke været aktiveret,
da vi ikke har kunnet invitere til et større arrangement. Samtidig er gruppen også skrumpet, da
ovennævnte grupper er lukket, så når det igen bliver muligt at invitere vores naboer, skal der igen
findes nogle til at gå ind i det projekt.
Stjernens bestyrelse har i det forgangne år bestået af 4 personer (Edith, Birgit, Kurt og u.t.), og så
har vores missionær Anders M. været med til de møder, han har haft mulighed for. Vi har
prioriteret, at vores bestyrelsesmøde har været fysiske møder, og for at kunne holde afstand har vi
holdt det hele i Stjernen i et stort lokale. Vi kunne stadig godt ønske et medlem eller to mere, så
opgaverne kan fordeles på flere.
Jeg vil også benytte lejligheden til at takke alle, der har hjulpet og bidraget i Stjernen i det
forgangne år. Det har både været til de almindelige opgaver, som vi har med huset, og med
møder. Tak også for de ekstra opgaver, som I har påtaget jer i forhold til de restriktioner, vi har
måttet overholde.
Jeg vil gerne opfordre alle til at bede for Stjernen:
- Bede Gud, at det snart må være muligt at mødes i Stjernen igen.
- Bede om, at flere må komme i Stjernen og at alle må føle ansvar for, at Stjernen fungerer.
- Bede om, at vi hver især må blive bevaret i troen, selv om vi ikke kan mødes.
Bede om, at vi må se, hvad Gud vil bruge Stjernen til i fremtiden.
På bestyrelsen vegne
Erik Nielsen
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Tirsdagsfællesskabet v/ Aksel
Tirsdagsfællesskabet i Stjernen er et kristen fællesskab, hvor vi mødes en gang om ugen. Vi hører
en tekst fra bibelen, får den udlagt af en taler, synger sammen og drøfter hverdagens udfordringer
og glæder.
For tiden kommer der mellem 30 – 40 personer i fællesskabet. Alderen er for de fleste over 50 år,
men vi vil gerne have yngre med. Alle er velkomne.
Hvis jeg skal sætte en overskrift over fællesskabet i 2020, er det ikke et godt og fysisk fællesskab
omkring Guds ord til dig og mig i Stjernen. Vi har desværre – ligesom så mange andre i vores
samfund - været nødt til at aflyse en lang række af vores arrangementer. Fra marts til juni var der
lukket for møder i Stjernen pga. Covid-19. D. 30. maj kunne vi på Stjernens E-nyt skrive følgende:
Kære alle i Tirsdagsfællesskabet.
Det ser ud til at Covid19 har toppet i Danmark. Det værste er forhåbentlig overstået. Danmark er
nu ved at blive lukket op igen.
Stjernen er også ved at blive klar til at kunne blive lukket op igen efter en lang pause, og det vil
være muligt at mødes i Stjernen. Landets missionshuse kan nu slå dørene op efter de samme
regler, som kirke og sognegårde har skullet følge siden d. 18. maj. Der er dog en række
forholdsregler, der skal opfyldes. Der skal bla. være 2 meter mellem hver person, hvis der er sang
ved et møde.
Tirsdagsfællesskabet vil også kunne holde møde i Stjernen; men det betyder, at T-salen også skal
tages i brug til møderne.
Udover afstandskravene var der dog en række restriktioner omkring afspritning, holde afstand og
servering af kaffe og kage. Det lykkedes med et enkelt møde inden sommerferien. D. 16. juni
kunne vi holde møde efter 3 måneders nedlukning. Det blev en aften noget anderledes end
oprindelig planlagt. Det blev en aften med mulighed for at dele erfaringer fra
nedlukningsperioden. Der var stor interesse for at dele og snakke om erfaringer. Det var en
givende og dejlig aften, hvor vi igen havde stor glæde af vores kristne fællesskab i Stjernen.
Vi troede, at nu var det hele vendt. Nu kunne vi igen se fremad og holde møder i Stjernen. I løbet
af sommerferien havde vi nogle aftener i private hjem. Der var god interesse for disse aftener. Der
var behov for og ønske om at mødes efter den lange nedlukning.
Da vi kom til december måned, måtte vi igen aflyse vores møder.
Vi håber og beder om, at det ikke kommer til at vare alt for længe, før vi får mulighed for at tage
hul på vores program for foråret 2021, som vi synes indeholder mange gode og vigtige temaer,
som vi har brug for at høre og være fælles om.
2020 blev også året, hvor vi måtte stoppe med at holde familiemøder. I flere år er der kommet
børnefamilier til familiemøderne. Disse familier er enten rejst fra byen, eller de kommer i andre
sammenhænge. Derfor er der ikke længere basis for familiemøder i Stjernen.
I løbet af 2020 havde vi planlagt 3 møder sammen med IKC. Disse møder har vi desværre også
måttet aflyse pga. Covid-19. Vi håber, der snart bliver åbnet mere op for at kunne mødes, så det
lykkes at gennemføre disse aftner sammen med IKC i 2021. Det har altid været inspirerende og
gode møder. Hvordan andre kulturer har det, kan være godt for os at se.
Det har været et stort savn for mange ikke at kunnet mødes i kristne, fysiske fællesskaber i 2020.
Vi håber, at alle i vores fællesskab på forskellig vis har vist omsorg, og har følt sig mødt af omsorg
af andre i vores fællesskab.
Tak til alle for jeres bidrag på forskellige måder i løbet af 2020.
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Vel mødt til arrangementer i 2021.
Ledergruppen for Tirsdagsfællesskabet består af Thorkild Mathiasen, Gerda Jensen, Bodil Svinth
og undertegnede.
Med venlig hilsen
Aksel Kristensen

Vejlby Børneklub 2020 v/Gitte Lund
Et billede af jordkloden og en sms med en masse passende tegn/symboler, der lyder:
”Hej alle sammen. Mandag er klubdag; også selvom vi ikke kan ses lige nu. I dag får I et billede af
jordkloden. Tænker på, at Gud har skabt jorden, alle mennesker uanset hvor de/vi bor. Vi må takke
for, hvor vi bor og bede for dem, der ikke har det godt, hvor de bor. Jeg håber, at I og jeres familier
har det godt”
Ja, ovennævnte er et eksempel på det muliges kunst ift. kontakt med budskab de mandage, hvor vi
desværre ikke kunne samles i Vejlby Børneklub gennem 2020. Før nedlukningen i marts samledes
vi 8-9 trofaste børn i alderen 5-9 år og 3 ledere hver mandag. Fra marts til midt i juni var det
vigtigt, at holde linjen åben til børnene hver mandag, selvom vi ikke kunne ses fysisk. Det er sket
via sms´er, lidt video og leveringer ved deres dør. Desuden kunne vi henvise børnene til klub-online fra DFS i nedluknings perioden.
Vi sås kun én gang mere i foråret; nemlig ved sommerafslutningen på plænen ved Stjernen. Her
kom vi til kort med vores ellers Corona-tilpassede lege/konkurrencer. Børnene ville bare hygge,
snakke, spise is, høre bibelhistorie, synge og slås i vand på en meget varm dag  Alle havde
tydeligvis savnet fælles skabet og vi fik taget afsked med de, som var blevet gamle nok til at rykke i
juniorklub efter sommerferien.
Efteråret 2020 blev med næsten vanlige klubdage. Hvor havde vi bare brug for at samles! Alle 6
børn kom hver gang sammen med 2 ledere. Vi delte tro, hverdags oplevelser, aktiviteter og tid blot
med den påkrævede afstand. Vi havde de vanlige glæder og udfordringer i klubben mandage
mellem 16.30 og 17.45. Coronaen ”stjal” vores december-samlinger og vi måtte tilbage til
alternativerne nævnt ovenfor.
Underligt at stå klar med et 2021-program og ikke vide, hvornår vi igen kan holde klub.
Men ledere og børn er klar! Tak for medleven og forbøn.
Gitte Lund, Vejlby Børneklub og Tirsdagsfællesskabet i Stjernen

Beretning 2020 fra Kommunikationsgruppen i Stjernen V/ Else Johanne Laursen
Kommunikationsgruppens formål er at hjælpe med intern og ekstern kommunikation til gavn for
Stjernen.
Kommunikationsgruppen består af 4 faste personer samt en ekstern.
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I foråret 2020 har kommunikationsgruppen haft den glæde at byde velkommen til Preben
Andersen, som udfylder pladsen som tekniker. Tak til Preben for at gå ind i dette arbejde!
Kommunikationsgruppen har haft 3 møder, hvoraf 1 var on-line. Da antallet af møder er
overskueligt, møder vi som regel talstærkt op hver gang.
På møderne gør vi status på igangværende opgaver, gennemgår og opdaterer hjemmesiden,
drøfter programudarbejdelsen samt ideer til kommende aktiviteter. Resten foregår over mail
imellem møderne.
De mest markante opgaver i 2020 har været:
 At ændre formatet for det trykte program. Som et forsøg blev formatet på
efterårsprogrammet-2020 ændret, så det kun indeholder fællesskabernes programmer
samt en smule generel information. Det ændrede format har forkortet
programudarbejdelsen væsentligt. Det muliggør brug af Stjernens printer til trykning,
hvilket sparer penge og smidiggør processen. Programmet udkommer stadig halvårligt.
 Indsamling af materiale fra alle fællesskaberne, opsætning, korrektur og printning er dog
stadig en tidskrævende opgave. Vi er meget taknemlige for, at Poul Erik Ettrup fortsat
påtager sig denne opgave, og at Aksel Kristensen (TF) har lyst og vilje til at hjælpe!
 De generelle informationer, som tidligere var indeholdt det halvårlige program, findes nu i
en separat folder, som står på programhylden i Stjernen. TAK til Poul Erik Ettrup for at
udarbejde denne folder!!
 Hjemmesiden indeholder fortsat hele programmet, de generelle oplysninger m.m.
 Hjemmesiden holdes skarpt opdateret – en stor og punktlig opgave, som varetages meget
seriøst og dedikeret af Svend Børge – stor tak for det!! Ikke mindst i denne tid, hvor
fællesskabet primært er foregået online.
 Initiativet med kontraktannoncer i lokalaviserne er forsat i 2020, hvor annonceformatet er
let genkendeligt med små opdateringer, til gengæld hyppigere. Grundet corona nedlukning
er antallet af indryk reduceret, så der kun indrykkes, når der er aktiviteter i Stjernen.
 Stjernen købte en ’kalenderlåge’ i dec. hos Lokalavisen Aarhus Nord for øget synlighed i
lokalsamfundet – vi tænker, at det også var en god idé i 2020, men alting blev jo noget
anderledes grundet nedlukning.
 Nye bannere til erstatning for slidte og med opdateret tekst er indkøbt.
 Arbejdet med at etablere bannersystem på Stjernens facade blev startet i 2020.
Forårsprogrammet 2021 er også udarbejdet i det nye format. Kommunikationsgruppen modtager
gerne tilbagemelding fra Stjernens fællesskaber, hvordan de synes det fungerer, ændringsforslag
eller andet.
Kontaktpersoner og overordnet fordeling af kommunikationsgruppens arbejdsområder
Det trykte program (opsætning, lay-out og print)
Poul Erik Ettrup, Ekstern: Aksel Kristensen
Hjemmesiden (opdatering og vedligeholdelse)
Svend Børge
Annoncer og Facebook
Else Johanne Laursen
StjernE-nyt
Svend Børge Jensen
Teknik
Preben Andersen
Ad hoc
Alle
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Liv og tro v/ Anders M. M. Madsen
Liv og tro-aftenerne var (som alt andet) præget af pandemien i 2020. Møderne i marts, april og
maj blev aflyst, og efterårets aftener blev holdt under hensyntagen til de gældende retningslinjer.
Det har været nogle gode aftener, selv om vi har skullet vænne os til at være sammen på en lidt
anden måde. Emnerne har været spændende og givende, og talerne har været engagerede. Og
det har endda også været muligt at nyde kaffe/te og kage efterfølgende.
Vi kan glæde os over, at fremmødet har været ret godt til aftenerne, restriktioner og smittefare til
trods. Det har ligget stabilt omkring 20 mødedeltagere fra Aarhus og omegn.
Det er ikke til at spå om, hvordan 2021 bliver. Men ser vi isoleret på programmet for Liv og tro,
bliver det et godt år med relevante emner og kompetente talere.

Åbne eftermiddage v/ Anders M. M. Madsen
Fra marts og indtil sommerferien var alle eftermiddagsmøderne aflyst.
Til gengæld lykkedes det at afvikle to udflugter hen over sommeren, begge med god deltagelse, og
efterårets program blev stort set også gennemført.
Pandemien har påvirket os forskelligt. Nogle er mere påpasselige, andre mere afslappede i forhold
til at mødes med andre. Det er en stående udfordring at finde fælles fodslag i den situation.
Det har været dejligt at opleve den omsorg, der har været for den enkelte, i en tid hvor Covid-19
har været frustrerende og en væsentlig årsag til ensomhed blandt flere i fællesskabet.
Mødedeltagelsen i efteråret har været en smule lavere end før pandemien, men sjældent har vi
været færre end 20 til møderne.
I begyndelsen af efteråret erstattede vi fællessangen med at lytte til melodierne fra Sange og
Salmer; det blev siden afløst af et lille lejlighedskor, som sang til nogle eftermiddage; og sidst på
efteråret lyttede vi til sange på Youtube, hvilket fungerede fint og gav lidt af følelsen af fællessang.
Det er mit håb, at vi i løbet af 2021 gradvist kan vende tilbage til en hverdag, der minder lidt om
den før pandemien. Indtil da må vi væbne os med tålmodighed og gøre, hvad vi kan for at hjælpe
og opmuntre hinanden på afstand.

Formiddagscafé v/ Anders M. M. Madsen
Formiddagscaféen, som har ligget om formiddagen 1. og 3. onsdag i måneden, har været lukket
siden pandemiens begyndelse. Det er planen først at åbne op igen, når vi kan mødes mere frit.
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Husudvalget v/ Poul Erik H. Jensen
Husudvalget:
Udvalgsmedlem:
Poul Erik H Jensen
Egon Skødt
Poul Erik Larsen
Preben Andersen
Signe & Søren Jacobsen

Arbejdsområde:
Formand
Teknik
Teknik
Udlej værelser
Portnerpar

Mailadresse:
poulerik@hoerningjensen .dk
egonsk@pc.dk
pe-ettrup@stofanet.dk
preben_andersen@yahoo.com
portner@stjernen.dk

Året 2020 i
Husudvalge
t:

Først velkommen til Preben i udvalget, tak fordi du vil være med.
Tak til Poul Erik L for dit arbejde med udlejning af værelser.
Huset er godt 10 år gammelt, hvilket gerne medfører, at der skal udføres
en udskiftning af hvidevarer, dette er også sket her i Stjernen.
Der er udskiftet køleskabe, fryser, kogeplade mm.
Der er monteret forskelligt corona udstyr.
Der er stadig en del aktivitet her i stjernen, lidt mindre i øjeblikket på grund af coronaen.
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.
Tak til dem der sørger for blomster til mødet, tak til dem der sørger for der bliver ryddet
op efter møderne.
Det er dejligt, at huset bruges mange timer i døgnet, med håb om det må være til velsignelse
for de mange, der bruger det.
Er der spørgsmål til husudvalget så spørg os.

Årsberetning fra Portnerne v/Signe og Søren Jakobsen
Et stort tak til alle de engageret personer, som vi nu engang arbejder meget sammen med. 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 COVID19. Det har krævet noget ekstra af alle
mand. Det har vi kunne mærke, at det har krævet lidt ekstra tålmodighed og lidt ekstra energi fra
alle i huset. Men nu når rutinerne og aftalerne er på plads, så oplever vi, og hører fra andre, at det
er tydeligt, at huset er renere, hvilket jo er dejligt forstået på den måde, at vi har løftet i flok.
Vi har haft et særlig forår, da jeg var hjemsendt. Det er skørt, at bo i et hus med normalvis masser
af liv, og så til et hus, der føles spøgelsesagtigt. Men familielivet nød den ekstra tid i foråret, hvor
Emma kom til.
Vores store udfordring lige nu er naboerne og deres hunde. Lort på fliser og grænsplæne er vi ikke
vant til endnu. Og den ekstra indflytningskørsel på cykelstien er også til tider meget spændende. Et
stort plus er dog, at vores røvere og banditter, som nød af roen på p-pladsen, er blevet skræmt
langt væk af hundene og vore vakse naboer, som har råbt efter dem.
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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 med restriktioner.

IM Genbrug v/ Ove Dahl
I IM Genbrug har vi haft et specielt år som mange andre på grund af Corona. Det har betydet at vi
har haft lukket i 2 perioder af året. Det vil naturligvis påvirke det resultat som kommer ud af vores
arbejde. Vi har efter den første nedlukning afholdt udsalg, da vi havde meget tøj som vi gerne ville
have solgt før vi skiftede til vintertøj. Det blev et fint udsalg, selvom vi solgte tingene med 50%
rabat fik vi et større salg end normalt. Vi har haft generalforsamling hvor vi fik en ny formand
Jørgen Jeppesen, som afløste Svend Børge (som ikke ønskede at forsætte) Hvad vores
medarbejdere angår, kører vi rimeligt stramt i øjeblikket. Vi har medarbejdere som ikke er vendt
tilbage efter at vi har fået Corona. Så hvis du har lyst til at være med i et godt arbejdsfællesskab er
du velkommen.

IM region Aarhus v/Kristian Lindholm
Et noget anderledes år er gået – også set fra min plads i Stjernen. Kort inde i 2020 blev en stor flok
af medarbejderne i Region Aarhus hjemsendt grundet Covid-19, og de af os, der var tilbage,
forsøgte i det omfang det var muligt at dække ind for dem. Jeg ved, der har været huller, som vi
ikke kunne dække eller som vi overså, men alle har gjort det så godt, som de kunne. Vi står nu lige
på den anden side af årsskiftet og er igen vidner til, at samfundet lukker ned omkring os – og
denne gang er også IM fællesskaberne ramt. Det giver nye og anderledes udfordringer, men jeg
glædes over, at der flere steder i regionen er taget initiativer til stadig at holde fællesskabet i gang
– om end digital – og det er godt at høre, at der stadig er omsorg for hinanden – også selvom vi
ikke kan mødes. Det bliver en udfordring at få stablet et normalt møde på benene igen, som vi
kender dem, men det giver os en unik mulighed for at tænke nyt og anderledes. Kan vi gøre noget
bedre? Hvordan rækker vi længere ud? Hvordan arbejder vi med sætningen: Lede til Jesus – Leve i
Ham?
Sidste år nævnte jeg, at Kirketorvet var ved at blive stablet på benene. Hele 2020 har vi arbejdet
med projektet og planen var, at vi den 20. januar 2021 skulle åbne dørene. Men så kom der
fornyede restriktioner i midten af december, og vi har været nødt til at udskyde åbningen til det er
forsvarligt og lovligt at åbne op. Men det betyder ikke, at der ikke sker noget i projektet. Lokalet er
ved at blive indrettet og istandsat, og det var med stor glæde jeg konstaterede, at Stjernen
donerede 10.000 kr. til projektet. Det er en gave, der faldt på et meget tørt sted, og som gav
mulighed for at skifte gulvet i lokalet, hvilket var tiltrængt. Tusind tak for støtten! Jeg håber, at
Kirketorvet kan være med til at sætte Jesus på dagsordenen i vores by, og det er også derfor, at
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Regionen er gået så helhjertet ind i projektet, som vi er. Jeg håber, at nogle af jer har lyst og tid til
at bruge en formiddag eller eftermiddag sammen med en eller to af regionens medarbejdere, når
det er Indre Mission i Region Aarhus, der står som vært. I kan allerede nu læse lidt mere om
projektet på kirketorvet.com, og har I spørgsmål til det, er I meget velkomne til at ringe, skrive
eller kigge forbi (når situationen igen tillader dette).

Økonomi v/Birgit Poulsen
Her fra mit hjørne i bestyrelsen, skal der lyde en stor tak for den opbakning, som I på forskellige
måder har støttet Stjernens arbejde på i 2020, et usædvanligt år, hvilket nok også er noget af
årsagen til, at vi har fået et så stort overskud. Tak for økonomisk støtte, arbejdsindsats, forbøn og
medleven.
Stjernens regnskab gav et overskud på 176.058 kr. Der var budgetteret med et underskud på
63.000 kr., så det er et super flot resultat. Det flotte resultat skyldes mest, at vi havde besparelser
på 184.165 kr., men også en stigning i indtægterne på 54.894, hvilket skyldes, at da IMU stoppede,
overførte de deres beholdning på kr. 44.680 kr. til IM. Endelig fik byggeherren på nabogrundene
lov til at lægge overskydende jord fra byggeriet på Stjernens grund. Det gav de 10.000 kr. for. Vi
nåede vores gavebudget godt og vel på 148.270 kr, samt det flotte resultat på 50.275 kr. til
Strandsborg. Endnu engang skal der lyde en stor tak, fordi I var med på denne indsamling.
P.g.a. Corona nåede Tips og Lotte ikke at udlodde deres midler i 2020.
Renteindtægter er fra midlerne stående hos IM, samt lån til Strandsborg. Renten hos IM sættes
løbende ned, ligesom i bankerne. Vi besluttede på sidste generalforsamling at tilbyde Strandsborg
et lån på 300.000 kr. De har kun gjort brug af 200.000 kr. indtil videre.
På lys, vand og varme har vi sparet 33.072 kr. Prisen på varmen er sat op, som det var varslet. Den
største besparelse ligger på el, mon ikke det er p.g.a Corona. Der har ikke været så mange i huset.
Vedligeholdelse og anskaffelser blev 69.503 kr. mindre end budgetteret. Det er glædeligt, at der
ikke har været behov for så stort et beløb. Køkken/blomster/rengøringsartikler er der stort set ikke
besparelser på, det skyldes, at vi indkøbte rengøringsartikler for 22.001 kr. Corona har til gengæld
kostet på den konto.
Kommunikationsudvalget har ikke brugt så mange penge på annoncer, igen p.g.a Corona, der blev
en besparelse på 13.297 kr.
På sidste generalforsamling blev der ikke afsat så mange penge til andre organisationer, som
tidligere men vi har ydet det, som vi har lovet.
Besparelserne på generelle mødeudgifter blev på 28.659 kr.
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Stjernens regnskab 2020
Resultatsopgørelse 2020
Indtægter
Gaveindtægter
Gaver indsamlet til andre
foreninger
Gaver andre foreninger
Spisning/kaffepenge

Budget 2020

Regnskab 2020

Afvigelse

147.000

148.270

1.270

45.000
-45.000
15.000

67.354
-67.354
7.255

22.354
-22.354
-7.745

Værelser
Kontorer
Vestervig Musikhøjskole
Lejeindtægt IMU
Øvrig udlejning

154.000
207.000
155.000
1.000
8.000

146.718
206.540
156.000
0
16.600

-7.282
-460
1.000
-1000
8.600

Tips og Lotto
Momskompensation
Øvrige indtægter
Renteindtægter
Indtægter i alt

3.000
18.000
10.000
15.000
733.000

0
21.940
70.074
14.497
787.894

-3000
3.940
60.740
-503
54.894

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
-36.000
-68.000
-40.000
-117.000
-35.000
-23.000

-61.137
-20.652
-62.139
-32.106
-65.761
-13.765
-78.688
-34.626
-18.418

3.863
4.348
22.861
3.894
2.239
26.235
38.312
374
4.582

Administration
Markedsføring

-55.000
-30.000

-38.909
-17.703

16.091
12.297

"Tilskud, andre foreninger" MF
Tilskud,Wessam
Tilskud ril
missionoophold/projekter
Mødeudgifter

-30.000
-35.000

-25.000
-35.000

5.000
0

-15.000
-.40.000

0
-11.431

15.000
28.569

Personale udgifter
Udgifter i alt

-97.000
-796.000

-96.500
-611.836

500
184.164

Årets indtægter
Årets udgifter

733.000
-796.000

787.894
-611.836

54.894
184.164

-63.000

176.058

239.058

Årets resultat
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Aktiver

2020

2019

Kasse
Danske Bank
Konto hos IM
Likvider i alt

0
324.433
1.586.113

2.117
161.624
1.769.135
1.932.877

Lån til Strandsborg
Værdipapir
Tilgodehavende
Forudbetalt
Aktiver total

200.000
2.470
2.444
0
2.115.460

0
2.470
11.886
0
1.947.233

Passiver

2020

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

2019
1.681.025
176.058
1.857.083

1.595.632
85.393
1.681.025

180.000
68.413
9.964
0

180.000
68.413
6.506
11.289

2.115.460

1.947.233

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.
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Budget 2021
Indtægter

Regnskab 2020

Budget 2020

Budget 2021

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

148.270
146.718
206.540
156.000
0
16.600
7.255
70.074
14.497
21.940

147.000
154.000
207.000
155.000
1.000
8.000
15.000
13.000
15.000
18.000

147.000
154.000
208.000
142.500
0
10.000
13.000
17.000
12.500
16.000

Indtægter i alt

787.894

733.000

720.000

Udgifter

Regnskab 2020

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

Budget 2020

Budget 2021

143.928
32.106
65.761
145.498

175.000
36.000
68.000
215.000

166.000
36.000
67.000
216.000

Administration
Markedsføring

38.909
17.703

55.000
30.000

49.000
30.000

Tilskud til andre foreninger (MF m.fl.)
Tilskud til Strandsborg/Kirketorvet
Tilskud til missionsophold og missionsprojekter

25.000
35.000
0

30.000
35.000
15.000

25.000
35.000
0

Mødeudgifter
Personaleudgifter

11.431
96.500

40.000
97.000

23.500
72.500

Omkostninger i alt

611.836

796.000

720.000

Resultat

176.058

-63.000

0
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Dagsorden til generalforsamling 9/3 2021:
1. Indledning.
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. 16. februar 2021) 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. 2. februar
2021 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.
27. februar 2021). Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til
valget.
På valg er:
Birgit Poulsen
Kurt Christensen
Erik Nielsen

9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år).
10. Valg af 2 revisorer.
11. Eventuelt.
12. Afslutning.
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Forslag til generalforsamlingen 9/1 (indkommet inden afslutning af redaktionen af årsskriftet)
Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår følgende: Det der er skrevet med rødt udgår.

§4

Stemmeret

4.1

Stemmeret ved Århus Nord IMs 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 IMs grundlag og formål
som nævnt i § 2.
6.2 Valgbar til bestyrelsen er enhver bidragyder, som tager aktiv del i Århus Nord IMs
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.

Bestyrelsen foreslår følgende: Det der er skrevet med grønt indsættes. (ændringen bliver at
bestyrelsen fremover kan bestå af 4-6 medlemmer mod i dag, hvor der står 6 medlemmer.

§6

Foreningens ledelse

6.1

Århus Nord IM ledes af en bestyrelse bestående af 4 - 6 medlemmer.
Valg til bestyrelsen foregår ved den årlige, ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år, således at 2 - 3 vælges hvert år.
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Vedtægter: (nuværende)
§1

Navn

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.
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5.3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde nedennævnte punkter, som
kan suppleres efter behov:
1.
Indledning med andagt.
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

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.
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5.10

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.

§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.

6.3
6.4
6.5

6.6

6.7
6.8
6.9

6.10
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Kopi af årsregnskabet fremsendes til Kassererkontoret sammen med oplysning om husets
aktuelle ejendomsværdi.
§7

Økonomi, regnskab og revision

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
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