Indre Mission Århus Nord
Vejlby Centervej 46
8240 Risskov

Referat fra Stjernens Generalforsamling den 13. marts 2018
Indledning med andagt
Valg af dirigent/ valg af referent



Heidi er referent
Egon er dirigent

Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år








Huset bliver brugt, og det sætter sine spor – der har været renovering af Stjernen
o Det er vi fortsat nødt til at sætte penge af til
IKC gør et godt arbejde for de nydanske
Vi er ikke så kendte i lokalområdet – det skal vi nok gøre noget ved
Ung Liga er stoppet, og de andre fællesskaber er blevet mindre
o For at få flere til skal vi være kendt som et godt og varmt fællesskab
o Vi skal måske gentænke noget, finde på nye tiltag osv.
o Måske skal der være noget for de unge, der flytter til byen
Alle opgaver er en fælles indsats at få udfyldt
o Tænk over, hvad DIN opgave i fællesskabet er
Vi har overvejet at ændre lokalplanen
o Kommunen ville godt være med til at ændre lokalplanen – det ville koste 150.000 kr.
o IM var også med på ideen, hvis bare økonomien ikke væltede os
 Dvs. ingen løbende udgifter der ikke var indtægter for
o Hvis vi skulle lave lokalplanen om, skulle vi dog betale en del mere i skat
 Derfor ville udgifterne være for høje til at lave lokalplanen om nu
 Vi skal have en konkret plan for at bygge noget, før vi skal lave den om

Kommentarer til årsberetningen





IMU:
o

Stjernen IMU hjælper til ved Rytmisk Gudstjeneste i Christianskirken – og det gør vi fortsat,
selvom der gik lidt kludder i planlægningen sidst
Kommunikationsudvalget:
o Der står, at vi har en vision om, at vi skal være synlige på de sociale medier – i går, den 12.
marts, kom Stjernen på Facebook, så like og del det på Facebook, når der bliver lagt noget
på
o På årlig basis indrykker vi en annonce i avisen, og det er ikke helt billigt, så det er vigtigt at
vide, om der overhovedet er nogen, der ser den
IM Genbrug:
o Der er to medarbejdere, der er holdt for nylig, så nu mangler vi medarbejdere, så meld jer
gerne

Kassererens fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab


Der er et underskud på 251.235 kr.
o Men en del af dette er f.eks. renovering
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Indtægter fra gaver er faldet
o Vi er blevet mindre i Stjernen
Udgifter til vedligeholdelse og nyanskaffelser er steget en del – også over budgettet
o Vi har fået malet, behandlet gulve, ordnet døre, vintervedligeholdelse, købt et billede, købt
fællessang, cykelstativer, hårde hvidevarer mm.
Vi har samlet stadig en beholdning på omkring 2 mio. kr.

Formandens fremlæggelse af bestyrelsens godkendte budget






Gaveindtægterne er blevet sat lidt ned i budgettet
Lejeindtægt fra IMU er sat lidt ned, for IMU er ikke så mange mere
Vi regner ikke med, at vi skal ud og bruge lige så meget på vedligehold som sidste år
Der er ikke nogen, der har benyttet tilskud til bibelskoler osv. i år, så det er sat lidt ned i budgettet
Vi regner med at have et underskud på 171.000 kr. i 2018

Drøftelse og godkendelse af hhv. formandsberetningen, regnskab og budget






Kommentarer til budgettet:
o Hvorfor starter man med at budgettere med et underskud?
 Fordi vi har valgt at give penge til Wessams projekt – så kan vi leve med et
underskud i nogle få år
Kommentarer til regnskabet:
o Der blev lavet gavebreve, da Stjernen blev bygget – at man ville give faste gaver i 10 år
 Hvis man vil fortsætte med at give, skal man forny gavebrevet
 Der er skemaer på IM’s hjemmeside til at tegne et nyt gavebrev
Af
de
indtægter Stjernen får, går noget til Stjernen og noget til IM’s arbejde

o Billedet til mødesalen – hvad er det?
 Det er billeder, der hænger fremme, når vi ikke har andre til at udstille
o Penge til markedsføring – annoncen står et godt sted ved siden af kirkernes annoncer
 Pengene under markedsføring går ikke kun til annoncerne
o Henlæggelse til renovering – 150.000 kr. står der nu – Det havde set bedre ud, hvis de
penge var blevet brugt til renoveringen – det havde måske givet et mere retvisende billede
 Det kunne vi godt have gjort, men det gør egentlig ikke nogen forskel
Kommentarer til formandens beretning:
o Kunne man skrive til Jyllandsposten: ”Velkommen til Aarhus” – lave noget for de unge til
september – f.eks. arrangere noget mad
 Kristian Lindholm foreslog, at man kunne lave kontaktfamilier i Stjernen til at tage
imod de unge, som kunne give aftensmad engang imellem – så ville de unge måske
også knytte sig til Stjernen
o Hvad siger SKAT til lokalplanen?
 Vi har ikke snakket med SKAT – vi kan godt få at vide, hvad stigningen vil blive
 Vi ved bare, at den stiger – den kan ikke blive fastfrosset – det var ellers
det, vi havde prøvet på
 Vi betaler omkring 50.000 kr. nu i ejendomsskat, og det bliver nok fordoblet eller
tredoblet
o Hvorfor har vi så ikke et byggeprojekt klar?
 Det kunne man godt, og IM er med på ideen – det er en overvejelse, man må gøre i
bestyrelsen
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o

o

o

Det kræver, at der er mindst én, der vil sætte meget af sin tid ind på dette projekt
de næste par år – for at det kan sættes i værk
IM har haft noget med deltidsansatte til forskellige projekter – har bestyrelsen tænkt, om vi
skulle have del i sådan en?
 Der bliver ansat en ny missionær, efter Knud Dalsgaard stopper
 IM laver flere ansættelser til små projekter i byen
Vi har i bestyrelsen nævnt for Regionen, at vi gerne ville, at de ansatte også kom andre
steder end i f.eks. Bykirken
 Hvis nogle af de yngre familier ville starte i Stjernen, kunne det trække andre til
 De ville nævne det for de ansatte, men de kan ikke tvinge nogen
Boliger og lokalplan – man kunne investere i noget kristent bofællesskab på den anden side
af stien – så kunne man lave lidt mission på den måde
 Grundene er solgt til bygherrer, så det kan vi ikke købe op

Indkomne forslag


Der er ikke kommet nogen

Valg til bestyrelsen


På valg er:
o Miriam Søderstjerna (IMU)
o Benjamin Storbjerg (UL) – modtager ikke genvalg
o Edith Christensen (TF)
o Det er ikke lykkedes at finde flere til at stille op – bestyrelsen kan godt køre videre én
person mindre

Valg af suppleanter


Der er ingen suppleanter

Valg af revisorer


Revisorerne vil gerne genopstille

Eventuelt






Vi har fernisering i Stjernen på søndag den 18/3 kl. 15-17 – støt op om det, det er gratis
Man kunne lave en stand oppe på universitetet for at reklamere for Stjernen
o Der er opslagstavler, men måske skal det være større, for at det bliver mere synligt
IMU har på et tidspunkt haft noget fælles middagsmad efter kirke
o Det kunne man jo også gøre i Tirsdagsfællesskabet – for at komme hinanden ved på en
anden måde
Man kunne have noget fællesbøn for Stjernens omegn oppe på Stjernens tag en lun sommeraften
Vi skal sørge for at vores brochurer ligger oppe i Christianskirken – der kommer mange unge

Afslutning
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