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1 Velkomst Børge bød velkommen 
2 Indledning Der blev bedt en bøn, samt udtalt et ønske om et godt møde. 

Fremmødte – 6 medlemmer, hvoraf en ikke deltog i mødet, men sørgede 
for frokost til os. (Gerda) 

3 Lovlig indkaldelse Børge konstaterede, at indkaldelserne var sendt rettidig ud, 
og derfor var generalforsamlingen lovlig ifølge vedtægterne. 

4 Formandsberetning. På landsplan er der ikke sket meget. Der var 36 medlemmer i 2015, 
hvilket er en tilbagegang på 10 i forhold til 2015. 
Landsbestyrelsen har haft et enkelt fysisk møde i december. 
Ellers har vi holdt forbindelse med hinanden pr. tlf. eller email. I 2015 
var vi 35 medlemmer, hvilket er en fremgang på 11 medlemer i forhold 
til 2014. Da vi i FGBMFI betragter os som kirkernes forlængede arm, 
har jeg støttet forskellige evangelister især gennem hjemmesiderne 
Evangeliser Nu samt den nye europæiske Evangelize Now Europe. Den 
sidste fik jeg ideen til, da Gerda og jeg var til et stort FGBMFI stævne i 
Belgien i november. Der er sent et nyhedsbrev ud om det. 
Vestegnen har fået en god laserprinter, som jeg især bruger til at printe 
og sælge traktater på. Flere har fået lavet deres eget vidnesbyrd som 
traktater. 
 
Fremtiden - Jeg har ikke gjort meget ud af at oprette flere afdelinger, 
men det forsøger Gud at gøre Jeg har haft kontakt med vognmanden 
Peter Axel Søe-Petersen i Jylland, som vi længe har puffet til, for at han 
opretter en afdeling. Han vil gerne, men kan ikke overskue det, da han 
har mange jern i ilden. Hans firma gik også konkurs, men han er 
kommet op at stå igen ved Guds hjælp. 
 
Gerda og jeg har fået bevilliget af landskssen at rejse ud som FGBMFI 
repræsentant ude i Europa, men har hidtil kun været i Belgien. Om der 
kommer flere ture, vil tiden vise. Der er tidligere udsendt et nyhedsbrev 
ud om turen til Belgien 

4a Gennemgang af sidste års 
referat samt referatet 

fra landsbestyrelsesmødet 
i december 2015 

Referatene, der begge tidligere er udsendt, blev gennemgået og 
godkendt. Der var i begge referater forslag til, at afdelingerne skulle 
betale tiende af årets evt. overskud og igen betale kontingentandel på kr. 
50,- pr. medlem til landskassen. 
Vestegnen afd. har gjort begge dele i 2015, mens David var i tvivl, om 
det gjaldt i 2015 eller 2016, men han har ikke endnu snakket med sit 
bagland om det. Det vil han nu spørge dem om, om de også skal. David 
udtrykte bekymring om, hvor meget afdelingerne kunne give til 
landskasse i forhold til afdelingens mødeudgifter og indtægter, for 
møderne SKAL kunne fungere, men landskassen må heller ikke drænes. 
Dette kan være en svær balance, især fordi deres afdeling har mistet en 
del store sponsorindtægter bl.a. pga. dødsfald, (Se punkt 5a.)  
 
Ang. fleres adgang til både landskassen og afdelingskasserne af 
sikkerhedsmæssige årsager, har Børge har undersøgt det hos Hugo, som 
er bankuddannet. Hugo mener ikke, at det ikke er nødvendigt, idet 
formændende til enhver tid kan kræve adgang til kasserne ved f.eks. 
kasserernes bortgang eller ved mistanke om svig. 
 
Ang. Alex’x opfordring til, at der på hjemmesiden skal være mulighed 
for at ansøge om medlemskab. Børge oplyste, at det er sket. Derudover 
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har der sammen med nyhedsbrevet og indbydelser været vedlagt et 
ansøgningsskema. 
 
Ang. Vestegnens laserprinter. Børge fremviste fire forskellige 
vidnesbyrd-traktater, som han allerede har produceret og solgt. Alle 
udtrykte, at de var gode, flotte og professionelt lavet. 

5a Beretning Storkbh. Afd. David takke Børge for hans indsats op opmuntringer, idet uden denne 
indsats mente David, at der ikke ville være noget der i dag hedder 
FGBMFI-DK,  
David oplyste, at afdelingen pga. dødsfald har mistet flere sponsorer og 
værdifulde praktiske medarbejdere. Uden disse medlemmers støtte er 
det svært at få møder til at hænge samme både praktisk og økonomisk. 
Han takkede også 3 fremmødte medlemmer for deres flotte arbejde i 
afdelingen. 
Møderne var godt besøgt med op til 90 deltagere. 
De har haft flere bedemøder hos Kai Madsen, hvor der kom mellem 15-
20 personer. Disse bedemøder er yderst vigtige, da bøn danner grundlag 
for afdelingens virke. 
Mødeøkonomi i Valby: Det koster i lokaleleje pr. gang kr. 700,- og al 
kollet går ubeskåret til gæstetalerenes formål. Prisen for kaffebord på kr. 
50- dækker næsten ikke udgifterne, idet alt bliver købt i Kulturhusets 
cafeteria. Forplejningen til møderne i Evangeliekirken er dog billiger i 
indkøb. Denne struktur har været mulig pga. store sponsorindtægter, 
som nu desværre er blevet meget mindre. Han mente dog, at hvis 
afdelingen kunne komme op på 40 medlemmer mod de nu nogle og 
tyve, ville møderne hænge økonomisk sammen. Derfor er det meget 
vigtig at have personlig kontakt til gæsterne og dermed mulighed for at 
hverve flere medlemmer. 

5b Beretning Vestegnen Afd. Børge fortalte, at de har haft 5 møder i 2015 med 18-35 deltager pr. 
gang, hvoraf julefrokostmødet havde størst fremmøde. Alle møderne har 
været til stor velsignelse for de fleste fremmødte. Derudover holdte 
afdelingen mandemøder hver anden mandag med op til fem deltagere og 
bedemøder for alle M/K to onsdage før møderne på Egely i Ishøj, hvoraf 
nogle få blev aflyst pga. folks travlhed. Op til 5 deltager pr. gang. 
Lokaleleje i 2015 var på kr. 210, pr. gang men er i 2016 blevet gratis. 
De tager også kr. 50,- for kaffebordet. Gerda og Børge køber billigt ind 
og fremstiller selv maden. Aldelingen tilstræber at få gæstetalere, der 
ikke skal have noget, og kommer der en, der skal have betalt transport 
eller noget til deres formål, så blever der optaget 2 kollekter; en til 
foreningen og en til gæstetaleren. Derudover har sælges der forskellige 
matrialer og bøger, samt nogle få sponsorindtægter, hvorved økonomien 
hidtil har kunnet hænge sammen. Der var i 2015 14 medlemmer. 

6. Landsbestyrelsens 
sammensætning 

Bestyrelsen består af repræsentanter fra de enkelte afdelinger, hvoraf 
afdelingsformændene er selvskrevet medlemmer. Deruover kan 
afdeleninger med 15 medlemmer eller derover få et ekstra medlem og 
derudover en ekstra for hver 10. medlem over de 15 medlemmer. 
Bestyrelsen består pt. af Formand Børge Laustsen (Vestegnen Afd.), 
næstformand David Demandt og sekretær Alex Pedersen (Begge 
Storkbh. afd.) Der er pt. ingen kasserer, idet Hugo Martinussen ikke 
længere er medlem i den nedlagte Herning Afd. Han er dog blevet 
medlem af Vestegnen Afd., og er som sådan blevet regnskabsfører. 
Såfremt Vestegnen opnår 15 medlemmer, har han sagt ja til at blive 
kasserer igen. Det blev godkendt på Vestegnens generalforsamling, at 
han kunne blive deres anden repræsentant i landsbestyrelsen. 
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7 Fremlæggelse af regnskab Børge fremlage regnskabet på vegne af Hugo Martinussen. Det blev 

godkendt, hvilket det for øvrigt egentlig heller ikke skulle i følge 
vedtægterne. 

8 Fremlæggelse af 
revideret budget 

for 2017 

Børge fremlagde det mundligt ud fra sidste års regnskab. Da det er svært 
at spå om, hvor meget der komme ind i sponsorbidrag og gaver, og om 
Børge vil fortage FGBMFI- rejser, håber han at indtægterne og 
udgifterne måske ville stige en smule. 

9 Valg af revisor Det blev Håkon Rohde fra Aarhus, som også havde revideret 2015 
regnskabet. 

10 Forslag fra medlemmer På Vestegnens generalforsamling fik Børge mandat til at fremlægge 
forslaget om, at kvinder kan blive medlemmer på lige for med mænd. 
I øjeblikket kan de blive støttemedlem i ”Ladies of the Fellowship” 
uden stemmeret. Dette mener Vestegnen er forkert, idet vi skal følge 
med tiden især pga. at der er flere kvinder på arbjedsmarkedet og i 
erhvervslivet også på topposter, samt ligestillig i samfundet. Vi har også 
mange læg-kvinder i blandt os. Dette var ikke så almindeligt for over 50 
år siden, da FGBMFI blev stiftet. 
Alle fremmødte støttede forslaget. 
Skal kvinder have samme rettigheder som mænd, skal de også betale 
fuld kontingent. (PT. Kr. 450,- alm. – kr. 250,- pensionister / kvinder). 
Såfremt dette vedtages, skal dokumentet om ”Ladies of the Fellowship” 
bortfalde eller muligvis ændres til ”Støttemedlemmer uden stemmeret.” 
kr. ??.??. Der kan være nogle, der bare vil støtte os, men egentlig ikke 
selv ønsker nogen indflydelse, men de skal måske indgå i medlems-
antallet ang. udpegede til Den Nationale Bestyrelse. Der foreslåes også 
at personer på SU, overførselsindkomster og asylansøgere uden arbejde 
betaler det samme som pensionister med stemmeret.  
Der blev for en del år siden åbnet op for, at sponsorer, der egentlig ikke 
er medlemmer, kan blive ”sponsormedlemmer”, hvis beløbet overstiger 
væsentligt i forhold til kontingentet. Børge oplyste, at det har Vestegnen 
gjort i år. 
Børge vil komme med et oplæg og opfordrede afdelingerne til at 
indkalde til en ekstraordinær generalforsamlig med disse punkter: 
”Kvinder som fuldgyldige medlemmer”og ”Støttemedlemmer uden 
stemmeret”, og ”SU, overførelsindkomst og asylansøgere”, hvorved 
afdelinger giver deres medlemmer i Den Nationale Bestyrelse (DNB) 
mandat til at stemme ja eller nej til et DNB-bestyrelsemøde. 
Note: Begge afdelinger kunne måske holde disse ekstraordinære 
generalforsamlinger sammen – Det vil børge drøfte med Formændene. 

 
 
Referant Børge Laustsen 
 
Se vedlagte dokument ang. forslag til vedtægtsændringer 


