Generalforsamling i Nutidig Kristen Spiritualitet
3. november 2018 på Audonicon i Skanderborg

1. Valg af dirigent, referent samt 2 stemmetællere
Peter Ruge byder som formand velkommen og foreslår Ole J. Gade som dirigent. Han modtager valget. Ole
konstaterer lovlig indkaldelse til generalforsamlingen.
Referent: Lisbeth Pedersen.
Stemmetællere: Inger Jakobsen, Susanne Møller.
2. Formandens beretning
Peter berettede om årets aktiviteter. Beretningen vil snarest blive lagt på foreningens hjemmeside.
Formandsberetningen godkendes med applaus.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Elisabeth fremlægger regnskab. Indtægterne til foreningen kommer fra de 94 medlemmers kontingenter
samt fra retræterne. I alt er der et overskud i foreningen på 3.531, når udgifterne er trukket fra. Udgifterne
i år rummer en ekstra IT-udgift, efter at hjemmesiden blev hacket i foråret 2018. Lene Hansen, der er
revisor, har ikke bemærkninger til regnskabet, der herefter godkendes.
4. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
Kontingentet på 200 kr. bevares. Der er medlemsfordele gennem kontingentet: Man får bl.a. rabat på
retræter, og dagen i dag er gratis for medlemmer.
Løgumkloster Refugium overtager ansvaret for økonomien i retræten med Cynthia Bourgeault.
Vi budgetterer med et lille overskud på 2000 kr. i 2019.
Vi søger sponsorer til bogudgivelserne.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Peter Ruge og Elisabeth Staal Jensen genvælges. Tove Vejlgaard vælges til bestyrelsen.

7. Valg af bestyrelsessuppleant
Morten Musicus indvilger i at stille op som suppleant og vælges.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lene Hansen vælges som revisor; Flemming Bjerg er revisorsuppleant.
Bestyrelsen vil gerne have hjælp til regnskabsføring. Det vil være godt, hvis en regnskabskyndig vil træde til
og give en hånd med.
9. Eventuelt
 Når andre linker til NKS’s hjemmeside, virker dette link ikke længere. Foreningen laver en ændring
af hjemmesiden for at gøre flowet ind i den bedre. Kvaliteten af hjemmesiden løftes i løbet af
foråret 2019.
 Bestyrelsen laver et fantastisk flot arbejde og laver mange gode aktiviteter. Applaus!
 Kirke- og kulturuge i Silkeborg i denne uge: Appel om at flytte årsmødet væk fra uge 44.
 Arrangementer i Århus om eftermiddagen i stedet for om aftenen.
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