Generalforsamling Stjernen d. 10. marts 2020
Ca 44 deltog i generalforsamlingen.
1. Indledning v. Jette.

2. Dirigent: Egon Skødt
Referent: Jytte Lund Andersen

3. Formandens beretning (Årsskriftet).

-

Aktiviteter og forkyndelse.
Lede til Jesus, som vores Frelser.
Fællesskab, der favner
Forkyndelse om Jesus, som Frelser.
IMU er ikke længere aktiv som forening, men har en lille gruppe.

-

Boliger
Stor aktivitet i naboskabet. Nye bygninger skyder op.
Ny og større sal? Forespørgsel fra Bykirken om at bygge en større sal her, som
kunne tænkes ind i øvrige byggeplaner om mere beboelse.

-

Strandsborg
Hjælpe økonomisk. Næsten på 30000 nu i indsamling.. Har tidl. hjulpet m.
opvaskemaskine.
Strandsborg har søgt om lån i Stjernen.

-

Fremtiden
Mangler folk i bestyrelsen.
Henviser til Chr. K arrangementer.
Vil arrangere Skt. Hans. Anledning til at se naboer.
Tak til bestyrelsen
Opfordring til bøn bl.a. om åndelig vækst i Aarhus.

IMU:
Besluttet at foreningen lukkes ned, men fortsætter som en lille gruppe i
Stjernen.
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Har planer om at lave et fremstød til sommer med henblik på at få flere med.

EJ: Kommunikationsudvalget: Snak om papirprogrammet. Overvejer, om der
kan skæres i det, da det er ret massivt.
Forskellige holdninger til, om tirsdagsprogrammet skal være særskilt.
Evt en velkomstfolder til nye naboer.
IL: Liv og Tro: Der kommer 1-2 bilfulde fra Odder.
Anders: Formiddagscafé: Ikke det store tilløbsstykke endnu.
Husudvalg: Suppl m Preben Andersen

4. Regnskab v. Birgit:
Se årsskriftet.
Tak for støtte i form af bl.a. øk. gaver.
Fint årsresultat.
Regnskabet er revideret af THM og PL og underskrevet.
5. Budget v. Birgit:
Se årsskriftet.
6. Spørgsmål til Eriks formandsberetning: Tak for indsatsen.

Spørgsmål til regnskab:
Tilskud til IM. Talerhonorar og kontor 4 bortfalder. Kunne pengene i stedet
bruges til støtte til Strandsborg?

Spørgsmål til budget:
-

God ide med støtte til Strandsborg.
Evt. give lidt mere til Strandsborg også netop nu, hvor der er folk, der har
energi til at gøre et stykke arbejde derude.
Bestyrelsen vil drøfte beløbsstørrelse og evt. indkalde til ekstraordinært
betyrelsesmøde.
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-

Forslag om, at Stjernen yder lån til Strandsborg. (Se punkt 7).
Regionen har ansvar for, at også andre IM-fællesskaber bærer med.
Stor tak til Birgit.

7. Forslag 1.
Bestyrelsen for Strandsborg har spurgt, om Strandsborg kan få et lån på max
300.000, som vil blive tilbagebetalt over 10 år. Forslag er godkendt.

Forslag 2. (Bykirken har henvendt sig mhp. at leje lokaler).
Bestyrelsen for IM Aarhus N bemyndiges til at arbejde videre med evt. planer
om byggeri af en kirkesal i forbindelse med Stjernen. En forudsætning er, at
der findes en lejer, som passer ind. Udgifter i forbindelse med opførelse af et
sådant byggeri skal være dækket af lejer i form af en langtidsleje kontrakt. (til
et evt lån er afdraget).
-

Fordel v at få Bykirken tættere på er, at Stjernen ikke dør med os. Også
mulighed for at få unge i området.
Vil Bykirken være i stand til at binde sig for 20 år?
Kan IM give garanti for lånet?
Portner har allerede nu fået henvendelse fra de unge i Bykirken om at leje
lokaler.
Det er IM, der skal hænge på økonomien.
Evt. tænke daginstitution ind i planerne.
Forslaget er godkendt.
Evt indkalde til ekstra generalforsamling.

8. Edith er villig til genvalg. Genvælges.
9.
10. Revisorerne er genvalgt. Thorkild H. M. og Per Laursen.
11. Kurt takker Erik, som formand.
Opfordring til mødefri aften, hvor der er opstillingsmøde til menighedsrådsvalg.
Hilsen fra IKC. Mange efterspørger danskundervisning. 150 elever i år indtil nu.
380 elever sidste år. 80 forskellige lande er repræsenterede.
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Blomster til Birgit og Signe og Søren.
Opfordring til at bede for Stjernen og bede for bestyrelsen.
12. Afslutning v. Anders Medom Madsen. Hvad er det største for dig??

Lystrup d. 17. marts 2020.
Det er efter min opfattelse, et retvisende referat.

Egon Skødt
Dirigent

