Tilstede er 10 + Linda (Pernille afleveret skrift)
1. Jakob
2. Jonas
3. Erik: skruet ned på arbejdsopgaver – droppet madlavning til chr kirken. Skruet ned på ekstra
aktiviter, flere aflyste møder, vidermøder istedet, sammenlagt smågrupper. Kopieret tekst fra
google drev til en oprettet for stjernen – undgå ejerskab fra mange forskellige. Skiber holdt
sejlende, men ikke været tid til at gøre rent.
Godkendt
4. Jesper: Underskud på ca. 9500 kr.
Ændringer i indtægt: mindsket indtægt fra kaffe og fællesspisninger (tidl. Indsamling fra 2018),
faldende kontingent pga. Færre mennesker, stort reducering af offentlig tilskud (få medlemmer
under aldersgrænse). Samlet faldet med 22.000. Fra 2018 er indtægter til TilTro, som er med, men
er selvstændigt.
Udgifter: administration og kontor er steget grundet inkassosag pga. Fejl i adresse hos Jesper.
grundet fejl i brev. Godt 3400 kr til møder (transport til taler)
Samlet: Indtægter: 8100, udgifter 17600, resultat -9500.
Aktiver = passiv, så balancen går op. Samlet næsten 57.000 kr på kontoen.
Spørgsmål til tilbagebetaling af 6300 kr. I offentlig tilskud, om det ikke er en 2018 post, men
kommunen regner det ud fra det forgagne år og er opkævet i 2019.
Godkendt.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Annoceret på facebook omkring de forskellige muligheder for Stjernens IMU. Drøftelse af hvad vi
hver især har lyst til for fremtiden for Stjernens IMU.
2 overordneende:
• Genfinde IMU som lille IMU, bruge tiden til sommer til at finde nye
o Forening
o Gruppe
o Modul-dag
• Lave IMU til hvilende, vedtægter i skuffe, penge til Stjernen men i IMU kasse.
o Fusionere med Stjernen IM
o Fusionere med cafe kaos
o Fusionere med andre IMU’er
Hvor mange bliver: Heidi og Erik til Fyn fra nu.
Hanna og Bjarke slutter til sommer
Jakob kan ikke komme tirsdag
Sara og Jesper indtil oktober.
Julie ved ikke, hvor hun arbejder efter sommer.
Ang. Program til sommer: få talere pga. Aflysninger og manglende svar.
•

Vi kan være 12 indtil sommer, giver mulighed for at der kan komme nye. Stadig nogle
der er faste. Lave reklamere evt. Bruge pengene der står på kassen
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For nogle år siden lignende i Åbyhøj, endte med at sætte huset til salgt. Reklamerede
på IMB, hvorefter en stor flok startede der. Skrive til bykirken og andre kirker med
klynger, måske nogle er rodløse, ville det kunne være en mulighed.
Dynamikken i Aarhus IMU går op og ned. Stjernen aldrig været så lille – måske
tidligere også få.
Bykirken blevet større med tiden, måske ikke folk vil komme til IMU. Stor KFS 70stykker, flukterer også.
Muligheden, hvis det er svært at lave en bestyrelse? Køre under tirsdagsfællesskab,
og så skifte når man bliver større igen – behøver ikke at være samme dag. Dermed
undgå at stille en bestyrelse.
Mange er ikke fremtiden for IMU, da gennemsnitsalderen er høj. Mødes med
tirsdagfællesskab evt. Spise sammen inden og mødes bagefter. Dermed holde fast i
unge fællesskab.
Aldersinddelingen til for at tjene os, ikke have dårlig samvittighed for at blive eller
gå. IMU ændres, fx konnekt mere forældrevenlig.
Der skal ske et skifte, for at der kan komme nye unge.
Behøver ikke at hedde IMU, hvis man er gruppe.
Lave gruppe, men hvad hvis vi ikke bliver større. Ændre mødefrekvens, besøge andre
IMU’er, mulighed for taler.
Som gruppe, hvis pengene kommer i en Stjerne IMU-kasse, vil pengene stadig være
vores. Ift. Penge til talere?
Huslejen til stjernen, skal det betales hvis vi er en gruppe?
Hvis mødes kun hver anden uge, vil tirsdagfællesskabet nok opfordre til at vi
kommmer der.
Det er svært at holde noget halvt i gang. Ikke krafter og ressourcer til at opstarte
noget eller prøve at finde nye folk.
Stjernen mister noget, men mister Aarhus noget?
Genfinde sig selv som lille IMU og finde sin identitet i lille IMU. Sænkende skude eller
blive til noget andet.
At være lille IMU er at man kan snakke med alle, alligevel grupperinger i de store
IMU’er. Svært at komme ind i de store fællesskaber, hvis man ikke kommer sammen
med nogle. Snakke med alle.
Taler en gang i måneden, andre muligheder.
Heidi arbejder på Børkop, kan godt reklamere for det. Lille sted, tryghed.
Stjernens IMU har længe været alle taler med alle.
Vil gerne mulighed for at lave ting ud over IMU’en, har forsøgt at gøre det men ikke
ressourcer. Alle har travlt, svært at mødes. Sværre med lille gruppe, meget følsom,
hvis kun få eller ingen kan.
Hvis der laves gruppe ingen opgaver eller kun lidt opgaver. Mødes hvor man
planlægger i fællesskab.
Obs. på nogle kommer for talerne.
Se hvad andre folk laver rundt i byen og komme rundt til det sammen.
o Hvileløst hvis man skal rundt over det hele.
o Som børnefamilie er det svært at rykke fra sted til sted.
Meget børnesnak, mulighederne andre steder.
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Indtil sommer fortsætte, lave ny liste med arbejde, når der ikke er taler kan taler for
aftenen stå for det.
Forventninger til mødet. Oplæg, med god tid til sange. Krav til taler, smågrupper går
godt med snak, gåture, fællesskabet vigtigt og snakmet med andre om de ting man
ikke får snakket om. Så må opgaverne tilpasses til hvad der er brug for.
Uoverskueligt, hvis der skal være krav til møder, taler. Nok med fællesskab omkring
Jesus.
Bare fortsætte som gruppe, bare mødes næste torsdag til planlægning af forløbet
ind til sommer.
Nanna, Linda mm. Kan hjælpe til opstarten som gruppe, hvis der er brug for det.
Overvejelser: Jakob opstarte i Ebenezer, Julie CKU, Christian Reload.
Forsøge med gruppe, men hvad nu hvis vi folk alligevel forsvinder lidt fordi folk er i
tvivl, og der står få folk tilbage til sommer.
Lige meget hvilken beslutning vi tager, kan der være andre der forsvinder.
Ikke starte et nyt sted, flytter inden for nærmeste fremtid.
Holde gruppen i gang, så at nye kan bygge noget op.
Falder nemmere ud hvis det kun er hver 14. dag, men mindre planlægning.
Der vil være ressourcer fra IM, der vil kunne hjælpe til fx layout til reklameringen.
Axel fra bestyrelsen i Stjernen siger de var åbne for alle forslag, vil gerne være
behjælpelige.
Konklusion: Stjernen IMU overgår til gruppe.
o Der er i hvert fald 7 evt. + 1 der vil møde op til næste torsdag for at
planlægge gruppe.
o Snakke med tirsdagfællesskab om husleje og rammerne herom efter næste
torsdag.
o Kp kontakte tirsdagfællesskab og skrive Linda.

7) ingen der er meldt til Erik, ingen kan stille op.
8) Ingen der er valgt.
9) Ikke brug for det, økonomien går over til Stjernens bestyrelse. Jesper styrer det.
10) Google drive overgår til Linda fra IMU. Godkendt.
Vi tager hen til Jesper og Sara på torsdag, Sara og Jesper skriver på facebook
Referat bliver lagt på facebook.
11) Erik holder afslutning: Hvad det har gjort at være formand.

