Full Gospel Business – Danmark
Full Gospel Business Mens Fellowship International i Danmark

Referat af landsgeneralforsamlingen 2017 d. 22.04. 2017
VIGTIG – Indeholder store ændringer – VIGTIG
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Velkomst
Indledning
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Lovlig indkaldelse
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Formandsberetning.

Børge bød velkommen
Der blev bedt en bøn, samt udtalt et ønske om et godt møde.
Fremmødte – 7 medlemmer, hvoraf en ikke deltog i mødet, men sørgede
for frokost til os. (Gerda)
Børge konstaterede, at indkaldelserne var sendt rettidig ud,
og derfor var generalforsamlingen lovlig ifølge vedtægterne.
På landsplan er der ikke sket så meget. Landsbestyrelsen har holdt
forbindelse med hinanden pr. tlf. eller email.
I 2016 var vi 30 medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 5 medlemer i
forhold til 2015. Da vi i FGBMFI betragter os som kirkernes forlængede
arm, har vi støttet forskellige evangelister især gennem hjemmesiderne
Evangeliser Nu samt den europæiske Evangelize Now Europe.
Vestegnen har fået en laserprinter, som jeg især bruger til at printe og
sælge traktater på. Flere har fået lavet deres eget vidnesbyrd som
traktater, og jeg vil opfordre alle til at slå et slag for, at flere får trykt
traktater hos mig. Ordet skal ud, men printeren skal også kunne tjene sig
selv ind, hvilket ikke er sket endnu.
Der er ikke blevet gjort meget ud af at oprette flere afdelinger,
Jeg har fået bevilliget af landskassen at rejse ud som FGBMFI
resenprætant ude i Europa, og har sammen med min hustru Gerda været
i Dublin, Irland, i 2016. ((samt i Belgien i 2015))
Irland og England har været helt i bund med hensyn til medlemsantal og
aktiviteter, men fik en vision fra Gud om, at de skulle genoptage
middagsmøderne. Dette gjorde de så og har nu stor fremgang.
De har også ændret navn – faktisk til to forskellige, som samarbejder.
Det gjorde de også i november, da Gerda og jeg var til deres store
konvent i Dublin, hvor der i 3 dage udelukkende var vidnesbyrd og
middagsmøder, samt 2 gange gadeevangelisation på gågaden med band,
sang og vidnesbyrd. Gerda og jeg deltog også i gadeevanglisationen.
Den ene forening hedder BMF (Business Mens Fellowship) – Den
anden FGB (Full Gospel Businessmen)
Dette navneskifte lavede de af samme årsag, som da vi brød med det
internationale FGBMFI- Nemlig, at Demoses søn og arvetager Richard
Sakarian fik gennemtrumfet, at han skal være livstids præsident for
FGBMFI International med det sidste afgørende ord i alting på
verdensplan, stik imod det hans far have været med til at udforme. Det
oprindelige var, at efter Demoses død skulle der udpeges en præsident
for to år, hvorefter der skulle være valg hvert andet år, og at præsidenten
ikke skulle have det altafgørende ård. I princippet har vi ikke længere
rettighederne til at bruge navnet FGBMFI, men Richard har endnu ikke
forbudt os det.
Med hensyn til, at kvindelige støttemedlemmer får fulde rettigheder,
som besluttet på landsgeneralforsamlingen i 2016, har jeg været

2
tilbageholdende, da jeg fik besøg af den finske landsformand Martti
Issakainen. Han mente, at gjorde vi det, så holder vi os ikke længere til
den oprindelige vission, som Demos Sakarian fik – nemlig at mænd skal
nå mænd, fordi Demos havde opdaget, at der til teltmøderne var et stort
flertal af kvinder; Hvor er mændene? Derefter begyndte han på den
spæde start af FGBMFI, dog med megen modstand indtil Gud viste
ham, hvad der skulle ske. Selve visionen om, hvad Gud viste ham, kan
læses i den gule ”Det lykkeligste folk” på siderne 116-117.
Derefter gik det stærkt med at mænd når mænd.
Se bilaget om visionen, som den belv udformet i vedtægterne.
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Gennemgang af
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Beretning Storkbh. Afd.
Beretning Vestegnen Afd.
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Fremlæggelse af regnskab
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revideret budget
for 2017

9
10

Valg af revisor
Forslag 1.

Såfremt kvinder skal have fuldt medlemsskab, så skal både hele vores
grundlag og visionen ændres, så vi skal være helt sikker på, at det er
Guds vilje med os. Eller om vi skal holde fast i det oprindelige og
genoptage tilknytningen til det internationale, på trods af Richards
frembrusen. Denne mangel på tilknytning blev dengang besluttet af den
daværende bestyrelse alene, uden at spørge deres bagland.
Da vi jo ikke længere har tilknytning til det internationle FGBMFI, og
derfor heller ikke er underlagt de internationale vedtægter, så skal vi
måske ændre navn ligesom England og Irland. (Se punkt 10 forslag 1)
Begge dele har Vestegnen Afd. vedtaget ved simpel flertal på deres
generalforsamling, men jeg er ikke bekendt med at Storkøbenhavn Afd.
har haft det oppe at vende på deres generalforsamling eller
medlemsmøder, selv om de er blevet opfordret til det. Baggrunden for
ændringen er, at nogle mener, at vi lever i en ny tid end for over 50 år
siden. Mit spørgsmål her er: ”Lever vi i en ny tid? Eller er mændene
stadig fraværende i de kristne samfund?
Da en sådan ændring er altafgørende for vores fremtid, er det min idé at
sende det til skriftlig høring hos alle medlemmer med opfordring til, at
alle går ind for Gud og spørger Ham, om vi skal ændre grundlag, vision,
navn og struktur. Dette på grundlag af, at det kun er en lille procentdel,
der møder op til generalforsamlingerne, og jeg mener, at det ikke alene
skal hænge på så få mennesker, selv om landsbestyrelsen KAN træffe
beslutningen alene, dog med hensn til, hvad afdelingsmedlemmerne
giver deres repræsentanter i landsbestyrelsen mandat til ved simpel
flertal i afdelingsmøderne.
Det blev ikke gjort – Kun det vigtigste: Skal kvinder kunne blive
medlemmer med alle rettigheder, og hvorfor formanden har været
tilbageholdende med at gennemføre det. Se punkt 10 forslag 2.
Pga. af tidsnød, blev der ikke plads til dette.
Pga. af tidsnød, blev der ikke plads til dette.
Der er ingen ændring i bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand Børge
Laustsen, næstformand David Demandt og sekretær Alex Pedersen. Der
er pt. ingen kasserer. Hugo Martinussen er regnskabsfører, men træder
ud af foreningen, idet hans nye virke, hvor han er indblandet i store
arrangementer på verdensplan, optager al hans tid.
David arbejder på at skaffe en ny kasserer / regnskabsfører.
Børge fremlage regnskabet på vegne af Hugo Martinussen. Det blev
godkendt, hvilket det for øvrigt egentlig heller ikke skulle i følge
vedtægterne.
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.
Der skal findes en ny revisor.
Børge fremlagde forslag om at ændre foreningens navn.
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Forslag 2
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Forslag 3
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Dette var på baggrund af, at vi for længe siden afbrød forbindelsen til
det international FGBMFI.
På den bagrund har vi i princippet ikke længere ret til at bruge deres
navn og logo, men er selvfølgelig heller ikke længere forpligtet til at
følge deres vedtægter. De har dog ikke endnu forbudt os det.
Vi endte med at kaldes os for ”Full Gospel Business” (FGB – Danmark)
uden ”Men”. Det synes vi klinger bedre i danske øre. Der ud over har vi
også fået et nyt logo, hvilket flere af jer måske har lagt mærke til, at
landsformanden flere gang har brugt sammen med det gamle. (Se dem
øverst på disse sider.)
Det engelske ord ”business” har en langt bredere betydning end det
danske ord ”forretning”. Slår man op i Gyldendals engelske ordbog,
kommer der mange andre betydninger frem: Bla.: proffesion, bestilling,
hverv, opgave, gerning, ærinde.
Derudover bruges det også i andre sammenhæng: Get down to business
– Komme til sagen. – Mind your own business – Pas dig selv. Osv.
Slå selv op og se flere betydninger.
Forslaget blev godkendt
Kvinder som fuldgyldige medlemmer.
Der har i flere år været tiltag til at optage kvinder med fulde rettigheder.
Dette har indtil nu været forhindret af de internarionale vedtægter. Så
derfor blev der oprettet ”Ladies of the Fellowship”, hvor kvinder kunne
blive støttemedlemmer men uden stemmeret m.m.
Alle seks tilstædeværende synes, at man nu godt kan optage kvinder
med fulde rettigheder (stemmeret, bestyrelsesposter m.m. og
selvfølgelig betale fuld kontingent),
Dette betyder selvfølgelig at hele vores visionsgrundlag skal ændres (se
det under formandsberetningen).
Da Børge mente, at en så drastisk ændring ikke kun skal hænge på så få
personer, foresloges det at stikke en finger i jorden på fremtidige møder,
om at undersøge, om kvinderne overhovedet er interesseret. Desuden
skal det efterfølgende til afstemning blandt alle nuværende medlemmer.
Børge ved dog ikke om Irerne og Englænderne har ændret vision. Dette
fik han ikke undersøgt, men han har haft besøg af den finske FGBMFI
landsformand, som rystede på hovedet og mente, at så går man bort fra
den oprindelige vision. (Finnerne har ikke brudt med det internationale.)
Forslaget blev godkendt
Freddy Hansen udtalte, at han har det som en hjertesag, at vi skal
genoptage middagsmøderne med vidnesbyrd, samt at vi også skal nå ud
til flere forretningsfolk, hvoraf vi ikke har ret mange som medlemmer.
((Note pr. 28.04. 2017 af Børge. ”Der findes i dag også rigtig mange
kvindelige forretningsfolk og erhvervsledere – Hvordan når vi dem??
Dette er måske værd at tage med i betragtning ang. kvindelige
medlemmer?))
Børge var enig i det med middagsmøderne og vidnesbyrdene, for da han
var i Irland, fortalte de derover, at hele FGB og BMF var ang.
medlemstal og aktiviteter på et næsten nulpunkt.
Én eller flere af dem fik en vision fra Gud om, at de skulle genoptage
middagsmøderne og vidnesbyrdene. De gjorde de så, og lige siden har
der udelukkende været fremgang.
Alle de tre dage Børge og Gerda var derover, bestod alle møderne
udelukkende af det ene fantastiske vidnesbyrd efter det andet samt
pragtfulde sammenværd til middagene som beskrevet i formandsberetningen.
Børge fik en video med hjem om, hvordan de fik denne nye vision. Den
vil blive lagt ud på internettet og på DVD med danske undertekster.
Forslaget blev godkendt.
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Referant Børge Laustsen
Vores nuværende vision. (PS: Pr. oktober 2017. Det er besluttet, at kvinder nu kan blive medlemmer på
lige fod med mændene, hvorfor det i nedenstående skal opfattes som både mænd og kvinder.
Visionen og Vor Missions Formål
Visionen:
Vor vision for fællesskabet i FGBMFI bygger på en række profetier, som blev givet over en periode og bekræftet
ved en klar vision fra Gud - nærmere beskrevet i bogen: "Det lykkeligste Folk".
I visionen bliver en talløs skare af mænd fra alle kontinenter og nationer, af alle racer og med forskellige kulturer
og vaner vakt til live, efter at de engang var åndeligt døde. Forløste og sat i frihed er de fyldte med Guds Hellige
Ånds kraft, deres ansigter stråler af glæde, hænder er løftede i tilbedelse og deres stemmer bringer lovsangen op til
Himlen. Fra at have været isolerede - enhver i fængsel i sit eget jeg - er disse mænd nu bundet sammen i et
fællesskab af kærlighed og tilbedelse.
Vi ser en vældig, global bevægelse af mænd, som fortæller hvad de har oplevet med Gud til andre mænd som dem
selv - mænd som måske ikke ville interessere sig for, hvad en prædikant siger, men som vil lytte til en
blikkenslager, en tandlæge eller en sælger, fordi de selv er blikkenslagere, tandlæger og sælgere.
Vi ser denne gruppe af mænd blive brugt mægtigt af Gud til at hjemføre den sidste store høst gennem udgydelsen af
Guds Hellige Ånd forud for vor Herre Jesu Kristi genkomst.
Mænd der står sammen om at bringe evangeliet til verden er en vigtig kraftkanal:
1: Til at forene mennesker under evangeliets banner

Ved at vidne om nærværet og kraften fra Gud i verden i dag, gennem evangeliet til det hele
menneske, og derigennem nå mænd for Jesus Kristus. Især de, der har en tilsvarende
social, kulturel og forretningsmæssig baggrund som den person, der fortæller sit vidnesbyrd
2: Til at inspirere og træne mænd til effektivt at dele ud af glæden ved livet i Helligånden

Ved at danne en basis for kristent fællesskab mellem mænd overalt, gennem en organisme,
der ikke er direkte knyttet til nogen bestemt kirke, men som samarbejder med samme
indstilling, og som inspirerer fællesskabets medlemmer til at være aktive i deres egen kirke
FGBMFI starter ikke kirker. Vi ønsker derimod at være en forlænget arm for de eksisterende
3: Til at styrke vidnesbyrdet og kirkernes fællesskab

Ved at bringe et større mål af enhed ind i Kristi Legeme, hvor medlemmer er forenet i ønsket
om at styrke det bedste i hele legemet
På dette grundlag har vi konkretiseret
Vor missions formål:
1: At vinde mænd i alle nationer for Jesus Kristus
2: At kalde mænd tilbage til Gud
3: At hjælpe troende til at blive døbt med Helligånden og vokse åndeligt
4: At træne og udruste mænd til at fuldføre "Missionsbefalingen"
5: At fremme det kristne fællesskab
6: At bringe større enhed mellem mennesker i Jesu Kristi Legeme
Ud fra visionen og disse formål er det op til hvert enkelt medlem af FGBMFI, hver FGMFI-afdeling og hvert
nationalt FGBMFI at opstille konkrete mål for vor deltagelse i dette inspirerende og verdensomspændende
fællesskab.
Netop at være meget konkret og målrettet er sammen med en forpligtende entusiasme af afgørende betydning, hvis
vi skal virke i visionen. Det nytter ikke noget, at vi lader stå til og tager livet som det kommer. For så glider det
hele forbi og væk fra os. Vi mister velsignelsen ved at virke i de gerninger, som Jesus har beredt for hver enkelt af
os.
(Marts 2000)

