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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. 12/3 kl. 19.00 og stiller 

spørgsmål, kommer med kommentarer/gode ideer til det 

fremtidige arbejde i og ud fra huset. 

 

På side 23 finder I dagsorden for generalforsamlingen. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Heidi Empleo Broe Hansen 
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Bestyrelsens beretning: v. Erik Nielsen 
Stjernen har nu eksisteret i godt 10 år. Vi fejrede det med fest i foråret 2018, hvor der var 
mulighed for at høre om IM´s historie i Aarhus, noget i børnehøjde og så Stand Up til sidst. 

2018 har budt på mange andre gode begivenheder. Vi har bl.a. haft flere aftener med IKC. Det 
giver en god kontakt med dem, der kommer i Stjernen for at lære dansk, og mange snakke om, 
hvad de er optaget af. Vi har også i 2018 støttet Wessam, der er evangelist, med 150.000 kr. 
Denne støtte slutter i denne omgang pr. 31/7 2019. Den nævnte støtte har trukket på Stjernens 
kassebeholdning, men det var noget, som vi vidste fra start, og noget, som generalforsamlingen 
for 3 år siden var med på. Bestyrelsen vil i denne sammenhæng foreslå, at vi i 2019 fortsat støtter 
med det beløb, som vi har lovet, altså 12.500 kr. pr. måned indtil 31/7. Hvad angår tiden derefter 
vil bestyrelsen foreslå, at vi støtter med 75.000 årligt, hvis projektet forsætter og vi i budgettet har 
overskud til det. 

Vi kan i Stjernen glæde os over, at et nyt familiefællesskab har set dagens lys. Det er Café Kaos, 
som mødes 2. og 4. tirsdag i måneden, hvor de spiser sammen og holder afslutning, hvis de ikke 
fortsætter med møde sammen med Tirsdagsfællesskabet. Dejligt med mere liv i huset, og 
velkommen til jer! 

I år kan vi begynde at se, hvordan rammerne for vore nye naboer bliver. Måske skal vi i den 
forbindelse tænke på, hvordan vi byder dem velkommen, og om der skal ske noget specielt i den 
anledning.  Stjernen har stadig plads til selv at bygge, men har nu valgt, at et eventuelt 
byggeprojekt skal være med IM (på landsplan) i spidsen. De har vist interesse for tankerne, men 
jeg ved, at der ikke endnu har været ressourcer til at gå aktiv ind i en dialog med evt. arkitekt om 
planer for Stjernens grund. Der er inden tvivl om, at det vil kunne generere økonomi til Stjernen/ 
IM, og det vil derfor kunne bidrage til finansiering af missionsarbejdet i Aarhus og på landsplan. 

I de 10 år, hvor Stjernen har eksisteret, er gennemsnitsalderen i Tirsdagsfællesskabet steget. Vi er 
med andre ord ikke blevet ret mange nye, og nogle er flyttet fra byen. Hvis den udvikling 
fortsætter, vil Stjernen ikke stå som missionshus i 90 år, som Carmel gjorde. Det vil være ærgerligt, 
og vi skal derfor øve os i at tænke nyt, tænke, hvordan vi tiltrækker flere til Stjernens fællesskaber. 
Det gode budskab om frelsen i Jesus er ligeså godt, som det altid har været, men der er nye og 
flere tilbud i form af frikirker og valgmenigheder i Aarhus. 
Bestyrelsen har i årets løb drøftet muligheden for at få status som netværksgruppe i 
Christianskirken, hvilket Christianskirken er åben for. Det vil give mulighed for, at Stjernen kan 
promovere sig i Christianskirken med programmer og arrangementer, så nye, der måske er 
droppet ind til gudstjeneste, kan få øjnene op for, hvad Stjernen tilbyder.  

2018 var også året, hvor Stjernen skulle finde en ny kasserer til opgaven med at stå for 
økonomien. Birgit Poulsen har sagt ja til at overtage opgaven efter vores mangeårige kasserer, 
Niels. Stor tak til Niels for de mange år, hvor Niels har stået for Carmels og Stjernens økonomi. 
Samtidig vil vi byde velkommen til Birgit og udtrykke vor glæde over, at du vil gå ind i denne 
opgave. At være forening i 2018/2019 er ikke den letteste opgave. Der skal være styr på 
bankforbindelse, cvr.-registret, e-boks, skattebetaling og meget andet. Vi har midt i skiftet valgt at 
bede IM om hjælp til udbetaling af løn til portner, så de har opgaven med afregning til bl.a. skat. 
Det koster lidt, men aflaster også kassereren med nogle opgaver, som skal fungere til punkt og 
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prikke. Vi valgte også at overgå fra excel-regneark til et økonomisystem, som IM kan give support 
til. 

Til slut vil jeg takke alle, der hjælper med en opgave i Stjernen. Alt, hvad der sker i IMU, TF og i 
huset, er som helhed båret på frivillige hænder. Vi kan ikke løse flere opgaver, end der er frivillige 
til, så stor tak til alle, der så tjenstvillig siger ja til det. Må Gud fortsat velsigne Stjernen og de 
fællesskaber, der kommer der. 

 

På bestyrelsens vegne  
Erik Nielsen 
 

 

Stjernens IMU: v. Erik Empleo Dahl Hansen 
Året der gik 
I år 2018 havde vi temaerne “Matthæus - Back to basics” og ”Loven”. Vi har i løbet af et halvt år 
fået en lyngennemgang af hele Matthæus evangeliet, og vi har gennemgået Guds lov i Det Gamle 
og Det Nye Testamente, og hvordan vi ret skelner mellem lov og evangelium i Biblen. 

Gennem året har vi haft lovsangsaftener, både i fællesskab med de andre IMU’er og 
for os selv.  Vi har haft alternative aftener, hvor vi prøver noget andet end de almindelige 
mødeaftener. Vi har haft fællesspisning i Stjernen en gang i måneden. Vi har lavet mad til Rytmisk 
Gudstjeneste i Christianskirken. Vi har været med til at holde IM-genbrugen åben om lørdagen. Vi 
har lavet nye smågrupper, som vi som regel har for to år ad gangen, og smågrupperne er 
hemmeligheden bag, at 20 mennesker kan nå det alt sammen, da det er smågrupperne der står 
for mødeaftenerne, fællesspisning, genbrug og mad til Rytmisk Gudstjeneste. 

Ud over det som smågrupperne står for, har vi haft forskellige filmaftener, både som 
en del af vores program, men også arrangeret i hjemmene. Vi har haft Kristi Himmelfartsudflugt, 
og vi har været på IMU-lejr, som der var god opbakning til. Vi har afholdt en formålsaften, hvor vi i 
fællesskab drøftede, hvad vi ønsker af Stjernens IMU. Vi har afholdt LAN-party i Stjernen, hvor alle 
der havde lyst, kunne mødes med deres computere i ungdomslokalet for at spille sammen. Andre 
havde mere lyst til at bage en flot peberkage-kopi af Stjernen. Samme dag fik vi uddelt 300 
eksemplarer af julebladene 24/12, som vi fik af SnakTro. Dem havde vi bundet en lille pose med 
brunkager og en julehilsen fra os i Stjernen fast på.  
 
Ud over hvad vi har lavet, kan her nævnes, at Stjernens IMU er blevet en netværksgruppe til 
Christianskirken. Mange af os kommer i Christianskirken, vi er med til at stå for mad til Rytmisk 
Gudstjeneste, vi får besøg af en af Christianskirkens præster en gang hvert halve år, og vi ønsker at 
synliggøre Stjernens IMU som mulighed for nye, der kommer til byen. 
 
”GadeTro – Aarhus” som er et IMU-projekt på tværs af hele Aarhus, er kommet under Stjernens 
IMU rent økonomisk. Stjernens IMU søgte midler til at drive og forbedre ”GadeTro – Aarhus”-
projektet, og har fået penge til det. 
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Årene der kommer 
Vi er glade for, hvordan det kører i øjeblikket. Og derfor ønsker vi ikke at lave om på alt for meget. 
I fremtiden vil vi gerne: 
- have flere sociale arrangementer ud over de almindelige møder. Det er svært at finde 

overskuddet til at stå for en aften, men hvis vi hjælpes ad, kan vi støtte op om det sociale, tage 
bedre imod nye og lære hinanden bedre at kende. 

- have bredere forkyndelse. Det har fungeret godt at have et enkelt fokus for et halvt år ad 
gangen og virkelig gå i dybden, men nu vil vi prøve at nå mere forskellige dele af Biblen og det 
kristne liv. 

 

 

Tirsdagsfællesskabet: v. Aksel Kristensen  
Stor TAK til alle, der på en eller anden måde har været med til at gøre arbejdet i 
tirsdagsfællesskabet muligt. Mange har bidraget med forskellige opgaver, og nogle opgaver er 
mere synlige end andre. Vi kan også glæde os over, at der fortsat er stor trofasthed i Stjernens 
Tirsdagsfællesskab. Der kommer ca. 40 til vore møder.  
 
I løbet af de 10 år, som Stjernen har eksisteret, har det været målet, at Guds ord om Jesu 
stedfortrædende død for mennesker og opstandelse fra de døde må blive forkyndt klart. Det har vi 
også bestræbt os på i vores programlægning at tænke på. Vi vil gerne, at alle føler sig godt 
hjemme i Tirsdagsfællesskabet. 
 
I 2018 havde vi bl.a. en aften med Martin Bentsen, der er et levende bevis på, at Gud også kan 
gribe ind i et menneskes liv, ligegyldig om man sidder i et fængsel eller ej. 
 
Nogle aktiviteter er skåret væk i 2018, og der er andre nye aktiviteter, der blev lagt mere vægt på. 
I mange år har der om foråret været afholdt en fælleslejr på Strandsborg. I 2018 blev lejren 
erstattet af fødselsdagsfest (10 år) i Stjernen. Fremover vil der i stedet blive satset på en lørdag i 
Stjernen med bibelundervisning og tid til fællesskab.    
 
Tilslutningen til udflugten om foråret har været dalende, og derfor er den blevet skåret væk.  
Viser det sig senere, at der bliver et behov eller ønske om en lignende årlig udflugt, må vi tage den 
op igen. 
 
Tidligere har der været et sommerprogram, hvor der har været åbent hus rundt i forskellige hjem 
hver tirsdag i sommerferieperioden. I 2018 er antallet af aftener med åbent hus skåret ned. Det 
har været lidt svært, at få nogen til at binde sig til en aften på forhånd. Hvis du ønsker at være 
vært, må du gerne sige til. 
 
Også i 2018 prøvede vi med en SPIS GRATIS-aften. Det var en aften med god mulighed for at 
invitere nogle med fra vore netværk (venner, naboer, arbejdskammerater og andre vi kender) til 
en aften om tilgivelse. Der kom ikke så mange, som vi havde håbet. Det er muligt, at vi vil holde en 
pause med en sådan aften. Når der flytter nogle ind i det nye byggeri ved siden af Stjernen, vil det 
være oplagt, at gennemføre et sådant arrangement igen. Det kunne være en rigtig fin måde at 
byde dem velkommen i området.     
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I både foråret og efteråret har der været aftener fælles med IKC. De har gerne villet lave mad og 
dermed byde os velkommen ind i deres fællesskab. Det har været aftener med gode muligheder 
for kontakt til andre nationaliteter. Udover fællesskab omkring spisningen har der været en 
forkyndende del og en afdeling med fællessang. Den ene aften har været fællesskab omkring 
pyntning af juletræet. HUSK, det kræver ikke nogen særlige sprogkundskaber for at deltage. Vi 
prøver at fortsætte med sådanne arrangementer, da vi har en opfattelse af, at disse møder er 
berigende for begge fællesskaber.  
 
I sidste årsskrift skrev jeg, at vi bevægede os ud på dybt vand, da vi prøvede med familieaftener 
uden at vide, om der ville komme nogle børn. Den ene aften kom der nogle få, og den anden kom 
der ikke nogen; men vi prøver igen. Det er vort håb, at det må lykkes, og vi synes, det er oplagt 
med enkelte familieaftener efter at Café Kaos er startet op. Du behøver ikke være bange for at 
komme. Der er både en børneafdeling og en voksenafdeling.  
 
Kom fortsat gerne med forslag til nye tiltag, emner, talere m.m. til vores mødeaftener.  
 
Ledergruppen består nu af Thorkild Mathiasen, Gerda Jensen, Bodil Svinth og undertegnede.   
 
Vi ser alle i ledergruppen frem til det nye år. 
 
Med venlig hilsen 
Aksel Kristensen 
 
 

Café Kaos: v. Signe og Søren Jacobsen 
I Café Kaos er vi fem børnefamilier, der prøver på at mødes hver anden tirsdag. Den første halvdel 
af efteråret gik rigtig godt og den sidste halvdel blev ramt af den sædvanelige juletravlhed. 
 
Vi er stadig et nyt netværk, som prøver at finde rødder og finde den struktur, som passer os. 
 
Vi er altid klar på, at der skal komme nogle nye familier til. Så inviter eller kom endelig selv med 
forbi. Vi plejer at hygge os. 
 

 

Vejlby Børneklub: v. Gitte Lund 
Lederne i Vejlby Børneklub påtager sig det fulde ansvar for at have skabt en afhængighed hos de 
15-17 børn, som indtager kælderrummene i Næringen 49 hver mandag: Gifler! Vi elsker dem og 
hvis vi ”kommer til” at købe andet mandags-landings-guf, er det sjældent populært     
 
Vi snakker og synger fortsat om himmelen, jorden, venner, familie og om Gud og Jesus, som 
kender til alt dét, vi er fyldt af. Lederne lader sig i formidlingen inspirere af ledermaterialet fra 
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Udgangspunktet er altid en bibeltekst, hvor der knyttes 
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genkendeligt og nyt til. Vi har bl.a. beskæftiget os med Fadervor, skabelse og vigtige personer fra 
Det Gamle Testamente. 
 
Der er stor frimodighed i at nævne emner, vi kan takke og bede for. At vi kan bede om alt tager 
børn måske mere bogstaveligt end voksne? Det er godt at høre børnenes emner, og indimellem 
må man også finde en grimasse, der kan passe, f.eks. når efternøleren beder om ”7 søskende”. 
 
Forældre, bedsteforældre og søskende afleverer trofast de 4-8-årige børn kl. 16.30 og forsøger 
igen at få dem med hjem kl. 17.45, hvis ellers leg eller aktivitet liiige kan afsluttes.  
 
Aktivitetsforslag og snak om gode regler og rammer, er børnene med igennem nu i 4 korte 
obligatoriske børnerådsmøder pr. år. Vi skal i klubben, som i det øvrige samfund hjælpe børnene 
til at vide, at de og deres mening har værdi og hjælpe dem til at sætte det ind i en sammenhæng, 
hvor hele flokken har det bedst muligt sammen. Dét passer som fod i hose med Jesu ord i Den 
Gyldne Regel:  
”Alt, hvad I vil mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem” Matt. 7,12 
 
Udfordringen (i glæden) over mange børn er, hvordan der bliver tid og ro til, at den enkelte stille 
eller højtråbende ses af hinanden og af os 3 ledere midt i skattejagt, hammer, søm, fodbold, 
bagværk, konkurrencer, hulehistorier osv. 
 
Vi er afhængige af Gud og takker for trofasthed i bøn og opbakning fra forældre og baglandet i 
Stjernen! 

Januar 2019, Gitte Lund, Vejlby Børneklub 
 

 

Kommunikationsudvalget: v. Else Johanne Laursen 
Kommunikationsgruppens formål er at hjælpe med intern og ekstern kommunikation til gavn for 
Stjernen.  
 
Gennem 2018 har kommunikationsgruppen bestået af 4 faste personer samt en ekstern tilknyttet.  
Kommunikationsgruppen har haft 5 møder. 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 online mellem 
møderne. 
 
Visionerne for 2018 var, at vi ville være mere synlige på de sociale medier.  
Det udmøntede sig i 2 nye aktiviteter: 
 
1) I 2018 kom Stjernen på Facebook med egen Facebook-side. Formålet var at nå ud til endnu flere 
som en lille dråbe i missionsarbejdet. Vi opfordrer alle i Stjernen, som er på Facebook til at like 
og/eller dele opslag, som derved spredes som ringe i vandet og når ud til rigtig mange.  
Opslagene på Facebook er primært for lettere udadrettede møder som fx julefesten, IKC-aftenen 
osv. 
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Denne aktivitet er oven i købet gratis! 
 
2) I december købte Stjernen ’kalenderlåge 21. dec.’ hos Lokalavisen Aarhus Nord. Deltagelse var 
gratis for avisens læsere, som skulle gå ind på e-avisen og svare på spørgsmålet: Hvornår blev 
Stjernen bygget? Vha. et link til Stjernens hjemmeside kunne man finde svaret. Hver dag blev der 
udtrukket en vinder, og Stjernen havde doneret: Bibelen på Hverdagsdansk. Vi ventede med 
spænding på, hvor mange, der besøgte Stjernens hjemmeside d. 21. dec. Der var ca. 900 unikke 
hits (dvs. flere besøg fra samme pc tæller kun for 1 hit). Normalt er der ca. 50 unikke hits per dag! 
Biblen blev vundet af en ældre mand i Åbyhøj. 
Vi kan håbe, at nogle af disse besøgende på hjemmesiden har fået et vink mod frelsen, og at 
gevinsten bliver til velsignelse. 
 
Igangværende aktiviteter: 
1) Efter behov indrykker vi annoncer og rundsender meddelelser via StjernE-nyt. 
 
2) Hver måned indrykkes en annonce for Stjernen i Aarhus Nord. Mon traditionelle avisannoncer 
stadig har relevans i 2019? En opfordring til at vi på Generalforsamlingen kan evaluere på det. 
 
3) Programudarbejdelsen med opsætning og trykning 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! 
 
4) Jævnlig check og opdatering af hjemmesiden kræver en dedikeret indsats, og vi takker Svend 
Børge Jensen for opdatering ind imellem vores møder, samt detektivarbejdet med at finde ud af 
teknikken! 
 
5) Det overordnede tekniske overblik varetages af Andreas Ellegaard, som er en uvurderlig hjælp 
ikke mindst ved oprettelsen af Facebook-siden! Stor tak! 
 
Visionerne for 2019 er fortsat at bidrage til Stjernens kommunikation internt og eksternt og at 
blive bedre til at bruge de sociale medier.  
 
Kontaktpersoner og overordnet fordeling af kommunikationsgruppens arbejdsområder 
Det trykte program (opsætning, layout og tryk) Poul Erik Ettrup, Ekstern: Aksel Kristensen  
Hjemmesiden (opdatering og vedligeholdelse) Svend Børge/Andreas Ellegaard 
Annoncer og Facebook   Else Johanne Laursen  
StjernE-nyt    Svend Børge Jensen 
Teknik    Andreas Ellegaard 
Ad hoc    Alle 
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Bedegrupperne: v. Jette Nielsen 
Når vi ser tilbage på bedemøderne i 2018, er det med stor taknemmelighed og glæde, fordi der er 
så stor opbakning til bedemøderne inden vores møder.  
Det er godt at vi faktisk kan samles til bøn. Tak for jeres trofasthed, og fordi så mange deltager.  
Det er til stor velsignelse at kunne bede for hinanden og for Stjernens arbejde.   
Når vi ser på fremtiden, der ligger forude, er det godt at kunne begynde både året og aftenen i 
bøn. 
 
Salme 102 1-3: Herre hør min bøn, lad mit råb om hjælp nå dig 
                            Skjul ikke dit ansigt for mig, og svar mig i hast når jeg råber. 
Luk. 11, 9: Jeg siger jer: Bed så skal der gives jer, søg så skal I finde, bank på så skal der lukkes op 
for jer. 
 
Guds velsignelse ønskes til jer alle. 
 
 

Liv og Tro-aftener: v. Inge-Lise Larsen 

Liv & Tro-aftener er et godt tilbud til alle midt i livet. Vi mødes i Stjernen den sidste mandag i 
måneden kl. 19.30. 
 
Solid forkyndelse om frelsen til evigt LIV i TRO på den frelsende Jesus Kristus er temaet, 
som bliver belyst af gode forkyndere, som belyser Ordet i hverdagssituationer blandt andet. 
 
Fælles lovsang fra Sange og Salmer er tillige en af grundtonerne disse aftener, hvor man 
mødes med venner fra Region Aarhus. 
 
Der er stor trofasthed ved disse møder, som nu ledes af vores nye missionær Anders M. M. 
Madsen. 
 
Kom og vær med til at sætte dit præg på disse samvær, som afsluttes med kaffebord. 
 

 

Åbne Eftermiddage: v. Anders Medom Mølleskov Madsen 
De Åbne Eftermiddage finder sted 2. og 4. onsdag hver måned. Eftermiddagene indeholder typisk 
sang, tale/oplæg, bøn og (selvfølgelig!) kaffe. Det er et godt og varmt fællesskab, hvor folk ser og 
tager sig af hinanden. Der kommer ca. 30 til møderne, hvilket er ganske pænt, når man tænker på, 
at der er omkring 40 personer tilknyttet fællesskabet. Det ser ikke umiddelbart ud til at blive færre 
i nærmeste fremtid. Tværtimod er deltagerne gode til at invitere flere med. 
 
Eftermiddagsmøderne bæres af en stor gruppe engagerede frivillige (udvalget består af ca. 12 
personer). Man fornemmer virkelig følelsen af ejerskab! Som det er med alle former for 
fællesskaber, er det dog vigtigt hele tiden at holde fokus på, at flere må blive opmuntret til at 
indgå i det frivillige arbejde - og det er deltagerne gode til, både at opmuntre og at påtage sig 
ansvar. 
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Hvad er planen for Åbne Eftermiddage i 2019? Kort sagt: At gøre det, vi plejer at gøre. Det skal 
forstås positivt. 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. 
Samtidig vil vi forsøge at justere og nytænke, under hensyntagen til hvad der er ønske om og 
opbakning til. 
 
 

Husudvalget: v. Poul Erik Hørning Jensen 
Året 2018 har været et meget stille år for husudvalget. Der har været forskellige vedligehold.  
 
Tak til alle der deltager i dagligdagen med at holde de grønne arealer, det tekniske udstyr, 
udlejning af værelse i kollektivet, tak til portnerparret for deres store indsats, huset bruges mange 
timer i døgnet, hvilket kræver en stor indsats af dem. Tak til dem der sørger for blomster mm. Til 
møderne.  
Tak til Knud Erik for din indsats i udvalget, Knud Erik har ønsket at udtræde af udvalget. 
 
Det er dejligt, at huset bruges så mange timer i døgnet, i håb om det må være til velsignelse for 
brugerne. 
 
Er der spørgsmål til udvalget, så kontakt én af os. 
 
Udvalgsmedlem: Arbejdsområde: Mailadresse: 
Poul Erik H. Jensen Formand  poulerik@hoerningjensen.dk 
Egon Skødt  Teknik  egon@pc.dk 
Poul Erik Larsen Udlej af værelser pe-ettrup@stofanet.dk 
Ejgild Kuntz  Blomster indvendig lisejgild@gmail.dk 
Isak Pedersen Teknik  isak@pedersen.info 
Signe & Søren Jacobsen Portnerpar  portner@stjernen.dk 
 
 

Portnerne: v. Signe og Søren Jacobsen 

Vi er nu de længst siddende portnere i Stjernens historie. Vi er meget taknemlige over de 
engagerede personer, vi nu engang arbejder meget sammen med! Vi skylder dem en tak for det 
arbejde, de hjælper os med! De er glade og tålmodige med os. Så en særlig tak til jer! 
 
En udfordring har været, at huset har passeret den magiske tiårs alder. Det har kunnet mærkes på 
alarmsystemet, hårde hvidevarerne, dørtelefonerne, gulve, vægge, it-udstyr og kloaksystemet. Så 
det har krævet, at fødderne har været plantet i jorden, og at vi har bedt husets daglige brugere om 
tålmodighed. 
 
Vi arbejder i at få ændret reglerne på p-pladsen, så vi er klar til det store indryk, der kommer på 
den anden side af cykelstien, og at disse ændringer kan gøre, at vi forhåbentlig kan lette alle 
brugeres parkering. 

mailto:poulerik@hoerningjensen.dk
mailto:egon@pc.dk
mailto:pe-ettrup@stofanet.dk
mailto:lisejgild@gmail.dk
mailto:isak@pedersen.info
mailto:portner@stjernen.dk
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Fremadsigtet vil vi gerne, at Stjernen bliver til et hjemligt 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 vi tit møder overraskende blikke fra folk, når vi 
fortæller dem, hvor meget der egentlig foregår her i huset. Derefter vil vi gerne minde folket om, 
at vi ikke altid kan være de sidste, der forlader Stjernen. 
 
Ellers er alt vel, og vi er klar på at tage fat på det nye år. 
 

 

IM Genbrug: v. Svend Børge Jensen 
2018 har været et rimeligt år i butikken. Der har været nok at lave hver dag, mange glade kunder. 
 
Vi er 19 medarbejdere + 2-3 unge næsten hver lørdag fra IMU-foreninger i byen. Der er desværre 
et par foreninger, som ikke magter opgaven med at passe butikken om lørdagen, så enkelte 
lørdage må vi desværre holde lukket. Så vi vil meget gerne have lidt flere medarbejdere også til 
lørdage, da enkelte har to dage om ugen. 
 
Vi er stoppet med møbelsalg af flere grunde. Dels er kvaliteten, af det vi får ind, blevet meget 
dårligere, hvilket resulterer i, at det også er svært at sælge, dels fylder møbler meget. Vores 
adgangsforhold er ikke praktiske, men små møbler som passer til et studieværelse, har vi stadig. I 
stedet bruger vi pladsen til tøj, og ikke mindst vores ”Retro”-afdeling, ting og sager samt elektronik 
og en større børneafdeling. 
 
Bogafdeling har derimod rigtig godt salg, og vi har hele tiden ca. 12.000 bøger på hylderne.  
 
Samlet nåede vi en omsætning på ca. 438.000 kr. Det er 26.000 kr. mindre end sidste år, men det 
er den samme tendens, vi hører fra andre genbrugsbutikker. En lille nedgang i omsætningen. 
 
Det sidste år har vi sendt 385.000 kr. til Indre Mission, penge som er med til at lønne 
medarbejdere. Bare i Aarhus er der ansat 10-15 personer i IM. 
 
Vi er 5 personer i vores styregruppe, som står for den daglige ledelse af butikken. 
 
På styregruppens vegne, Svend Børge Jensen. 
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Regionen: v. Kristian Lindholm 
Stjernen er et godt sted at være som medarbejder i Indre Mission. At have et fælles sted at 
arbejde ud fra giver masser af muligheder og god synergi. Her udvikles idéer, nye muligheder 
drøftes, og der arbejdes på tværs af fagområder. Det er måske ikke noget Indre Missions venner 
lægger mærke til i det daglige, men det er et vigtigt stykke arbejde i maskinrummet, der 
forhåbentlig kan få tingene til at glide bedre rundt i fællesskaberne på sigt, så vi kan nå i mål med 
overskriften fra sidste års beretning: På vej mod flere og bedre fællesskaber. 
 
I løbet af året har vi oplevet, at teen-arbejdet har fået et bedre fodfæste i form af Crash! – 
teencaféen, der indtil nytår holdt til på Menighedsfakultetet. Her har Nanna Forum Dideriksen fået 
fat i en god og stabil gruppe, der også er aktive på teenlejrene i løbet af året. Fra nytår er Crash! 
flyttet til Ungdoms Kirken (UngK) i centrum, hvilket giver nye muligheder for mission. Potentielt 
set kan vi ramme en gruppe teenagere, der ikke har berøring med andet kirkeligt arbejde, men 
som alligevel bevæger sig rundt i byen. I første omgang er vi i UngK frem til påske, hvorefter vi 
evaluerer samarbejdet og ser, om vi skal fortsætte her. 
 
Med ansættelsen af Linda Sulby som ny ungdomskonsulent og Anders Medom Mølleskov Madsen 
er vi nu klar til at få en god dialog omkring, hvordan vi sikrer et kontinuerligt flow mellem IMU og 
IM. Både Linda og Anders har bl.a. til opgave at arbejde med denne problemstilling. Personligt tror 
jeg, at en del af hemmeligheden bag en vellykket overgang er, at IM-fællesskaberne involverer sig 
meget mere i IMU end hidtil. Både som medvandrer, men i lige så høj grad også i IMU’ernes 
dagligdag og de problemstillinger, de står med. Det kræver noget fra begge sider for at få det til at 
lykkes: 1) IMU’erne skal se, at det rent faktisk giver dem noget at være sammen med personer, der 
ikke er på deres egen alder og derfor naturligt spørger om hjælp og 2) IM’erne skal vælge at 
prioritere kontakten til IMU’erne – og her er fællesmøder mellem IMU og IM ikke nok – der skal 
mere til! 
 
Efter sommerferien begyndte jeg at sende et kvartalsvis nyhedsbrev rundt. Jeg håber, at I har fået 
muligheden for at se med på dette og derigennem kan følge lidt med i arbejdet rundt i regionen. 
Nyhedsbrevet sendes til de lokale formænd med en opfordring til at videreformidle det. 
 
I 2019 håber jeg at se rigtig mange af jer til Lederkonferencen den 8. – 10. marts i Kolding, så vi 
efterfølgende kan arbejde mere konkret med, hvordan vi forkynder Kristus og rækker længere ud i 
og omkring Stjernen! Og skulle du misse Lederkonferencen, så tøv ikke med at kigge forbi mit 
kontor i Stjernen eller kontakte mig på anden vis. Jeg vil rigtig gerne i dialog med hver enkelt af 
IM’s venner og er afhængig af jeres input og tanker for at give jer bedst mulig støtte og opbakning 
til missionsarbejdet i og ud fra Stjernen. 
 
Med ønsket om Guds velsignelse over jeres arbejde og stor tak for trofasthed i forbøn, 
engagement og giversind. 
 
Kristian Lindholm 
Regionsleder i Aarhus 
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Kassereren: v. Birgit Poulsen 
Først skal der lyde en stor tak til alle, som var med til at støtte Stjernens arbejde i 2018. Det 
gælder både økonomisk, arbejdsindsats, forbøn og medleven. 
 
Stjernens regnskab gav et underskud på 153.421 kr. Det er 17.579 kr. mindre en budgetteret, så 
det kan siges at være tilfredsstillende. 
 
Gaveindtægterne faldt med 2.979 kr. Der kommer ikke så mange gaver, som de første år efter 
Stjernens opførelse. Da var der mange, som tegnede gavebrev i den forbindelse. De er nu næsten 
alle udløbet og er ikke blevet forlænget. 
 
Lejeindtægterne er 14.900 kr. mindre end budgetteret. Værelserne steg med 16.947 kr., hvilket 
hovedsageligt skyldes, at depositum på alle værelser er blevet indtægtsført. Kontorgangen steg 
med 5.756 kr. Så er der et stort fald på Kirke- og musikskolen på 37.215, da de har fået sat 
huslejen ned permanent. IMU faldet med 12.000 kr. hvilket skyldes, at IMU ikke er så mange, og 
de er blevet ældre. De får derfor ikke tilskud fra kommunen. Så har der været øvrig udlejning for 
11.700 kr. 
 
Renteindtægter er fra midlerne stående hos IM. 
 
I Momskompensationen var der en indtægt på 35.497 kr., hvilket var 15.497 kr. mere end 
forventet. Det skyldes de større vedligeholdelsesudgifter i 2017. 
 
Lys, vand og varme er faldet med 42.279 kr., det skyldes, at prisen på varmen blev nedsat drastisk i 
2018, den stiger igen i 2019. 
 
Vedligeholdelse og anskaffelser blev 12.231 kr. større end budgetteret. 
 
Der er blevet givet de tilskud til forskellige projekter, som lovet, bortset fra tilskud til 
missionsophold. 
 
Personaleudgifterne er steget med 32.672 kr. Det skyldes, at portneren har haft barsel, så der har 
været en vikar ansat. 
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Stjernens Regnskab 2018: v. Birgit Poulsen 
 

Resultatopgørelse 2018  Budget Regnskab Afvigelse 

    Indtægter  
   Gaveindtægter 160.000     157.021     -2.979     

Gaver indsamlet til andre foreninger 
 

27.498     
 Gaver andre foreninger 

 
-27.498     

 Spisning/kaffepenge 8.000     13.394     5.394     

    Værelser 145.000     161.947     16.947     

Kontorer 200.000     205.756     5.756     
Vestervig Musikhøjskole 180.000     142.785     -37.215     
Lejeindtægt IMU 15.000     3.000     -12.000     
Øvrig udlejning 0     11.700     11.700     

    Tips og Lotto 4.000     3.922     -78     
Momskompensation 20.000     35.497     15.497     
Øvrige indtægter 0     13.563     13.563     
Renteindtægter 25.000     28.888     3.888     

Indtægter i alt  757.000     777.472     20.472     

    Udgifter 
   Varme -65.000     -37.799     27.201     

Vand -25.000     -18.865     6.135     
El -90.000     -81.086     8.914     
Renovation/forsikring -25.000     -31.954     -6.954     
Ejendomsskat -70.000     -65.666     4.334     
Udenomsarealer - snerydning m.m. -47.000     -42.197     4.803     
Vedligehold/anskaffelser bygning -111.000     -139.133     -28.133     
Hensat til vedligeholdelse -30.000     -30.000     0     
Køkken/rengøringsartikler -25.000     -23.575     1.425     
Internet/alarm -17.000     -13.126     3.874     

    Administration -45.000     -40.526     4.474     
Markedsføring -40.000     -42.198     -2.198     

    "Tilskud, andre foreninger" MF -30.000     -31.000     -1.000     
Tilskud, Wessam -150.000     -150.000     0     
Tilskud IM kontor 4 -18.000     -18.000     0     
Tilskud IM talerhonorar -25.000     -25.000     0     
Tilskud til missionsophold/projekter -15.000     

 
15.000     

   
0     
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Mødeudgifter -40.000     -48.096     -8.096     

    Personaleudgifter -60.000     -92.672     -32.672     

Udgifter i alt  -928.000     -930.893     -2.893     

    Årets indtægter 757.000     777.472     20.472     
Årets udgifter -928.000     -930.893     -2.893     

Årets resultat -171.000     -153.421     17.579     

 

 

 

Aktiver 
 

2018     
 

2017     

     Danske Bank 
 

21.931     
 

116.289     
Konto hos IM 

 
1.832.919     

 
1.871.939     

Likvider i alt    1.854.850       1.988.228     

     Værdipapir 
 

2.470     
 

2.470     
Forudbetalt 

 
2.920     

  
Aktiver total   1.860.239       1.990.698     

     Passiver 
 

2018 
 

2019 

     Egenkapital primo 
 

1.749.052     
 

2.000.287     
Årets resultat 

 
-153.421     

 
-251.235     

Egenkapital ultimo   1.595.632       1.749.052     

     Henlæggelse til renovering 
 

180.000     
 

150.000     
Deposita 

 
68.413     

 
80.913     

Skyldige omkostninger 
 

13.637     
 

10.733     
Forudbetalt husleje 

 
2.558     

 
0     

Passiver total   1.860.239       1.990.698     

     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 2019: v. Birgit Poulsen 
 

Indtægter 
 

Regnskab 
2018 

 

Budget 
2018 

 

Budget 
2019 

 
Gaver 157.021 

 

           
160.000  

 

            
160.000  

 
Lejeindtægter ungdomskollektiv 161.947 

 

           
145.000  

 

            
150.000  

 
Lejeindtægt kontorer  205.756 

 

           
200.000  

 

            
207.000  

 
Musikskolen 142.785 

 

           
180.000  

 

            
144.000  

 
Lejeindtægter IMU 3.000 

 

             
15.000  

 

                
3.000  

 
Øvrig udlejning  11.700 

   

              
12.000  

 
Kaffepenge 13.394 

 

               
8.000  

 

              
13.000  

 

 
Øvrige indtægter  
(Tips og lotto, diverse) 17.484 

 

               
4.000  

 

              
14.000  

 
Renteindtægt 28.888 

 

             
25.000  

 

              
25.900  

  

 
Diverse indtægter  
(moms tilbage?) 35.497   

             
20.000  

 

              
20.000  

Indtægter i alt 777.472   757.000   748.900 
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Udgifter 
 

Regnskab 
2018 

 

Budget 
2018 

 

Budget 
2019 

 
Ejendommen 

     

 
Varme, vand og el 137.750 

 

           
180.000  

 

            
175.000  

 

 
Renovation og forsikring 31.953 

 

             
25.000  

 

              
35.000  

 
Ejendomsskat 65.666 

 

             
70.000  

 

              
68.000  

 
Henlæggelse til renovering 30.000 

 

             
30.000  

 

                      
-    

 
Vedligehold/anskaffelser 218.031 

 

           
200.000  

 

            
222.000  

 
Administration 40.526 

 

             
45.000  

 

              
50.000  

 
Markedsføring 42.198 

 

             
40.000  

 

              
38.000  

 

 
Tilskud til andre foreninger  
(MF m.fl.) 31.000 

 

             
30.000  

 

              
30.000  

 

 
Tilskud til regionalprojekt 
(Wessam) 150.000 

 

           
150.000  

 

              
87.500  

 
Tilskud til IM (kontor 4) 18.000 

 

             
18.000  

 

              
18.000  

 
Tilskud til IM (talerhonorar) 25.000 

 

             
25.000  

 

              
25.000  

 

 
Tilskud til missionsophold og 
missionsprojekter  

  

             
15.000  

 

              
15.000  

 
Mødeudgifter 48.096 

 

             
40.000  

 

              
40.000  

  Personaleudgifter 92.672   
             

60.000  
 

              
55.000  

Omkostninger i alt 930.892   928.000   858.500 

Resultat   -153.420   -171.000   -109.600 
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Vedtægter: 

§1 Navn  
 
1.1 Foreningens navn er Indre Mission, Århus Nord, herefter benævnt Århus Nord IM. 
 
1.2 Foreningen er i juridisk forstand etableret med bidragydere som medlemmer, samt 

kontingentbetalende medlemmer i Stjernens IMU. 
 

§2  Grundlag og formål 
 
2.1 Århus Nord IM arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund.  
 
2.2 Århus Nord IM er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark ved 

registrering i IM's Sekretariat. 
 
2.3 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. 
 

§3 Aktiviteter 
 
3.1 Formålet søges virkeliggjort gennem arrangementer tilpasset de forskellige alderstrin. 
 

§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. 

 
4.2 Generalforsamlingen kan for et år ad gangen fastsætte et minimum bidrag, som skal være 

indbetalt rettidigt for at bidragyderen opnår stemmeret. 
 
4.3 Ægtefæller anses begge som bidragydere hvis blot den ene er noteret for et gave bidrag. 

Dog skal bidraget udgøre det dobbelte af et evt. bidrag fastsat efter §4 stk. 2. 
 

§5 Generalforsamlingen 
 
5.1 Generalforsamlingen er Århus Nord IMs øverste myndighed. 
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5.2 Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af det første kvartal og 
bekendtgøres i Århus Nord IMs program, senest 8 uger før afholdelsen. 

 
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 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 IMs nyhedsmail. Forslag til vedtægtsændring 
indsendes senest 5 uger før generalforsamlingen og opføres som et særskilt punkt på 
dagsordenen. 

 
5.5 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. 

 
5.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt og afgøres ved simpel 

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. 
 
5.7 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede. 
 
5.8 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 IMs 
nyhedsmail. Hvis der på den ekstraordinære generalforsamling skal behandles forslag til 
vedtægtsændringer, skal indkaldelsen dog ske med mindst 4 ugers varsel. 
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5.9 Øvrige afstemninger afgøres ved simpel 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. 
 
5.10 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 hvert år.  
Genvalg kan finde sted. 
Den stedlige missionær kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. 
Det tilstræbes at alle Stjernens arbejdsgrene er repræsenteret i bestyrelsen.  
Bestyrelsen kan endvidere efter eget skøn supplere sig med andre repræsentanter for 
Århus Nord IMs 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 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.  

 
6.3 Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter for en etårig periode. 
 
6.4 Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde – og senest en måned efter valget – med 

formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
 
6.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de valgte medlemmer er til stede ved et 

varslet møde. 
 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder 

forslaget. 
 
6.6 Formanden eller 3/5 af bestyrelsens medlemmer indkalder til bestyrelsens møder. 
 Bestyrelsens møder bekendtgøres gennem dagsorden udsendt af formanden senest 5 dage 

før mødet. 
 
6.7 Formanden tegner sammen med næstformand og kassereren Århus Nord IM. 
 
6.8 Bestyrelsen har ansvar for ledere og udvalg indenfor Århus Nord IMs arbejdsområde. 
 
6.9 Det påhviler bestyrelsens sekretær at udarbejde referat fra bestyrelsesmøderne. 
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 Referatet renskrives og udsendes til bestyrelsesmedlemmer m.v. 
 Protokollens godkendelse anføres som særskilt punkt på dagsorden ved det efterfølgende 

bestyrelsesmøde. 
 
6.10 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.  

 

§7 Økonomi, regnskab og revision 
 
7.1 Bestyrelsen er ansvarlig for administration af arbejdets økonomiske midler. 
 
7.2 Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Kassereren kan gyldigt 

kvittere for alle indbetalinger. 
 
7.3 Regnskabet revideres af to af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges 

for 1 år ad gangen. 
 
7.4 Regnskabsåret følger kalenderåret. 
 
7.5 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 Ændringer i Århus Nord IMs vedtægter kan kun ske, når mindst ¾ af de fremmødte 

stemmeberettigede afgiver stemme for ændringen. 
 
8.3 Vedtægterne kan ikke ændres i strid med §2 og dette stykke. 
 
8.4 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. 
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9.2 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. 

 
9.3 Ved opløsning af foreningen tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i 

Danmark. 
 
 
Nærværende vedtægter er vedtaget af generalforsamlingen den 14. marts 2017. 
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Dagsorden til generalforsamling 12/3 2019: 
1. Indledning med andagt. 

 

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 3 uger før generalforsamlingen (d. 19. februar 2019) og bekendtgøres på det 

følgende møde før generalforsamling samt i Aarhus Nord IM’s nyhedsmail.  

Forslag til vedtægtsændring indsendes senest 5 uger før generalforsamlingen (d. 5. februar 

2019) 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. 2. 

marts 2019). Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidatforslag helt frem til valget. 

På valg er: Heidi Hansen (IMU) 

Kurt Christensen (TF) 

Erik Nielsen (TF) 

 

9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år). Miriam Søderstjerna (IMU) ønsker at udtræde 1 år før 

tid.  

 

10. Valg af 2 revisorer.  

 

11. Eventuelt. 

 

12. Afslutning. 

 


