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                                                                                                                           Ishøj d. 11.01. 2016
Der blev afholdt FGBMFI landsbestyrelsesmøde d. 22.12. 2015 hos landsformand Børge Laustsen.
Til stede David Demandt, Alex Pedersen og Børge Laustsen.

                                                                                                 Dette referat kan også findes på www.fgbmfi.dk 
Følgende blev besluttet og drøftet: 
Opfordring til at alle opdaterer deres kontaktinformationer. (Til dem der får email-udgaven)
Send jeres fysiske adresse og telefonnummer til Børge på vestegnen@fgbmfi.dk – Dette fordi mange skifter 
email-adresse oftere end fysisk adresse, samt at andre ”glemmer” at tømme deres ”Email-postkasse”, så 
emailen ikke kan afleveres, hvorved vi har mistet mange kontakter. 
Husk at meddele, hvis du skifter email.adresse eller tlf.nr.
Opfordring til at alle opdaterer deres kontaktinformationer. (Til dem der får papirudgaven)
Send jeres Emailadresse og telefonnummer til Børge på vestegnen@fgbmfi.dk – Dette er for at nedbringe 
omkostningerne ved afsendelse af breve. Har du ingen emailadresse, vil du stadigvæk modtage post fra os pr. 
fysiske breve. Husk at meddele, hvis du flytter eller skifter tlf.nr. – Læs mere på side 3. 

Det er ok, at landskassen betaler for trykning og forsendelse af nyhedsbreve til andre end medlemmer, 
såfremt disse indeholder reklame og promovering af FGBMFI som helhed, og at det kun er en gang årligt, det 
udsendes. Det tilstræbes at forsendelsen sker sammen med en afdelings forsendelse af afdelingernes 
indbydelser til møder. Derved undgår landskassen forsendelsesomkostninger.

Børge og Gerdas tur til Belgien, hvor der blev begået en procedurefejl ved bording af flyet, og som kostede 
ekstra. Det blev godkendt, at landskassen betalte for disse ekstra udgifter.

Ang. kontingentbetaling til landskassen, blev det besluttet, at det skal være kr. 50- pr medlem, og at det er 
op til hver enkel afdeling, om de vil batale det. Alle tilsluttede sig.

Ang. tiende til landskassen af afdelingernes årlige overskud. Vestegnen Afd. har tidligere besluttet, at det vil 
den betale, mens David først vil tale med sin bestyrelse, om Kbh. Afd. også skal gøre det.

Ang. landskassens betaling af Børge og Gerdas rejseomkostninger som FGBMFI repræsentant i det 
europæiske FGBMFI samarbejde, er ok, såfremt der kan skaffes indtægter til landskassen, der står mål med 
udgifterne. Det blev drøftet, hvordan man kunne skaffe sponsorer, David forslog, at man direkte skal opfordre 
folk til specifik at sponsorere disse rejser.
Børge udtrykte, at såfremt der ikke kunne skaffes penge nok, så landskassen ikke blev drænet, så vil han 
prioritere støtte til evangelister først. Det selv om, at disse rejser i følge Hugo Martinussen er til gavn for både
FGBMFI og Børge som landsformand.
I den forbindelse spurgte David om, hvad medlemmerne får ud af det?
Til det svarede Børge, at disse rejser kan give ham inspiration, ideer og gåpåmod, til at give støtte og 
opmuntring til medlemmerne samt fortsætte arbejdet med at sprede evangeliet og støtte og opmuntre 
evangelister. Derudover kunne Børge fortælle, at der er flere i EU, der har lignende ideer om at støtte og 
opmuntre evangelister. Det europæiske samarbejde kan udmønte sig i, at Børges ide om en fælles EU 
hjemmeside til Evangeliser Nu kan blive en realitet. Den eneste udgift vi kan få ved det, er oprettelse og årlig 
udgift til den side. Vil de enkelte lande så også oprette en national side og lave økonomisk støtte til 
evangelister, må det stå for deres egen regning. Den fælles side kan bruges til undervisning på engelsk samt at
evangelister kan finde hinanden på tværs af landegrænserne.

Det blev godkendt, at landskassen betaler for begge hjemmesider. (Oprettelse af EU-siden ca, kr. 380,-
Den årlige udgift til begge sider bliver på ca, kr. 400,- for dem begge.)
Vores egen FGBMFI hjemmeside bliver i øjeblikket betalt af Villy Grevsen fra Jylland, men da han ikke 
længere er medlem, er det uvis, om han stadigvæk vil betale, eller om han stadig skal stå som ejer af den. Han 
bruger den forøvrigt også med Børges accept til en af sine egne forretningssider, hvilket han dog ikke udnytter
lige nu. Børge vil undersøge sagen.
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Ang. landskassen økonomi kontra afdelingernes økonomi udtrykte David, at der også skal være en balance
mellem, hvad afdelingerne giver til landskassen, og at afdelingernes møder også skal kunne fungere, og da 
Kbh. Afd. har haft en stor nedgang i sponsorindtægter, kan det lige nu være svært at overskue.
David pointerede, at landskassen for nogle år siden ikke længere skulle betale for udsendelse af kontingent-
opkrævninger, idet det overgik til afdelingerne at sørge for det.
De to afdelinger kører møderne forskelligt. Kbh. har udelukkende gæstetalere, der enten skal have honorar 
eller tilskud til aktiviteter eller missionærstøtte / støtte til gode formål f.eks. sultne ude i verden. Det går deres 
kollekter ubeskåret til. Derudover er mødeforplejningen i Valby Kulturhus dyr, da det skal købes i cafeteriet, 
så de eneste indtægter de har, er kontingent og sponsorer. (Prisen for møderne, hvor folk betaler for 
forplejning og forplejningens pris. (Børge glemte at spørge David.)
Vestegnen derimod prøver så vidt muligt at skaffe talere, der ikke skal have noget. Når de har en taler, der skal
have noget, så er der to kollekter – en til afdelingens udgifter og en til gæstetaleren, samt at det folk betaler er 
større end forplejningen koster, idet Børge og Gerda selv står for indkøb og tilberedningen, Derudover har 
afdelingen salg af forskellige ting og sager, hvorved der hidtil har kunne opretholdes en balance.
Folk kan betale både kontant, via MobilPay, Swipp og kreditkort,
Begge afdelinger har nogenlunde samme udgifter til annoncering og forsendelse af indbydelser
(ca. kr. 2000,- pr. møde.). Husleje i Ishøj kr. 210,- pr. møde – Valby (Børge glemte at spørge David)
Ishøj indkøb af forplejning mellem kr. 600,- til 800,- pr. møde. (Undtagen julefrokostmødet).
Begge afdelinger tager kr. 50,- for forplejningen.

Dette for at give evt. sponsorer en forståelse for, at afdelingerne har lidt svært ved at betale ret meget til 
landskassen, hvorfor det er vigtigt, at landskassen også skal støttes, hvis både Børges rejser, nyhedsbreve, 
hjemmesider og støtte til evangelister skal kunne opretholdes.
Landskassens beholdning er pr. 31.12. 2015 på ca, kr. 109.000,-, men kan hurtigt blive drænet.
Beløbet fordeler sig på en driftkonto på kr. 62.800,- og stævnefonden på kr. 46.500,-.
I den forbindelse spurgte David om, hvad forskellen på de to konti og deres formål egentlig er.
Der blev Børge et svar skyldig, da han ikke rigtig kunne huske det, dengang det blev lavet. Børge vil 
undersøge det ved Hugo Martinussen, som vist nok var med til at indføre det i hans tid som landsformand.
Derudover findes der en materialefond og forlag, som i sin tid var under Herning Afd, men da den afdeling for
ca, et år siden blev nedlagt, blev fonden en selvstændig forening med egen bestyrelse. Dens formål er 
stadigvæk at være til rådighed for FGBMFI. F.eks har den bevilliget en projektor til Vestegnen afd. 
Projektoren skal bruges på møderne til sange, informationer og til rådighed for gæstetalere, samt hvis Børges 
virke i Evangeliser Nu skulle udvikle sig til f.eks. undervisning m.m. landet rundt.
David spurgte, om den også kunne bruges til deres møder. Børge svarede, at det kunne den, hvis de kan finde 
en, der kan håndtere båe en computer samt projektoren samt et program f.eks. Power Point. Derudover også 
en der kan hente og aflevere den i Ishøj, hvis Børge ikke lige kan deltage i Valby.

Ang. laserprinteren til Vestegnen Afd:
Pengene til den blev lånt af landskassen, men da der kom en anonym sponsor, som gav alle pengene, så lånet 
er betalt tilbage. Det blev besluttet at printeren skal hvile i sig selv. Dvs. at alle indtægter fra den skal gå til 
vedligeholdelse, indkøb at nye farvepatroner, samt at skulle den gå i stykker, så der også er penge til en ny 
eller en ny billedeenhed, som i en laserprinter har en vis levetid. Både farvepatronerne og en billedeenhed er 
MEGET dyre. Fordelen ved en laserprinter er, at trykket ikke flyder ud, hvis det bliver fugtig. Det gør det ved 
en alm. blækprinter. Printerens indtægter var i 2015 på kr. 2600,-. Denne printer er meget hurtig, og det er en 
fordel, hvis der skal trykkes flere hundrede f.eks. vidnesbyrd-traktater for evangelister. 

Ang. økonomisk støtte til evangelister i form af lån.
Det blev drøftet, hvor meget en evangelist kan låne. Der blev foreslået et loft på kr. 3000,- regnet ud efter, 
hvis vedkommende f.eks. skulle  rejse til den anden del af landet for at deltage i et relevant kursus incl. 
rejseomkostninger, kursuspris og overnatning (tilstræb privat overnatning). Lånet kan også bruges til at få 
trykt f.eks. deres eget vidnesbyrd som traktat. (Det er der allerede to, der har fået trykt, men kun den ene 
havde behov for et lån.).
Det blev også drøftet, hvor lidt der skal stå i landskassen, inden man må sige midlertidig stop for lån til 
evangelister. Det var der, spørgsmålet om forskellen på landskassens to konti kom.
Man kom ikke frem til et resultat, så det bliver taget op igen senere.
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Der blev også nedsat en udvalg, der skal godkende, hvilke evangelister, der er berettiget til støtte.
Der skal undersøges, hvad de står for, om de ellers kan få anden støtte i deres bagland, og om de kan tilslutte 
sig de 10 erklæringer, samt hvad siger deres bagland og andre, vi stoler på, om dem. Udvalget består af Børge,
Oluf, Alex, David samt Hugo, hvis han vil. Hugo er ikke blevet spurgt endnu. For at en evangelist kan få et 
lån, SKAL udvalget være enstemmig enige.

Forsendelsesomkontningerne skal nedsættes
Alex foreslog, at afdelingerne ved næste fysiske indbydelse til møde, bliver vedlagt en seddel, hvor folk 
opfordres til at give os deres emailadresse og tlf.nr. På den måde vil vi få færre dyre breve at udsende. 
Det koster pr. 01.01. 2016 kr.  8,- pr. brev. Plus papir, trykning og konvolutter. Ialt pr. brev kr. ca. 10,-.
Vi har i gennemsnit pr. mødeindbydelse mellem kr. 1500,- 2000,- i forsendelses-omkostninger.
Derudover skal dem vi kun har emailadresse på opfordres til at give os deres fysiske adresse og tlf.nr.
Årsag til også at have den fysiske adresse og tlf.nr. er, at mange skifter emailadresse oftere end fysisk adresse.
På den måde har vi hele tre muligheder at kontakte dem på, hvis en af måderne svigter. Den billigste måde er 
selvfølgelig email og tlf. Vi har gennem tiderne mistet mange kontakter på grund af det. Børge vil 
udarbejde opfordringen til både fysisk brev og email.
David foreslog, at efter indbydelserne var udsendt, kan man sende en påmindelse pr. SMS. Det har han god 
erfaring med med nogle, der egentlig havde glemt det. Denne påmindelse kan afsendes som gruppemeddelse 
fra telefonen. Alex oplyste, at der findes en hjemmeside, hvor man via sin computer kan afsende sådanne 
SMS'er. Han vil undersøge, hvad den hjemmeside hedder.
Børge kunne huske, at vores nu afdøde formand Godtfred Larsen dengang ringede rundt til alle mulig og 
påmindede dem om mødet. Det virkede flere gange på Børge, når han egentlig ikke gad tage til et møde, men 
Godtfreds opfordring i telefonen virkede, så Børge alligevel tog til mødet.
Vi mindes alle Godtfreds gåpåmod, også hans evne til at skaffe medlemmer til møderne. Vi blev enige om, at 
disse evner besidder vi ikke i samme omfang, men at vi vil prøve at gøre det bedre.

Opfordring til medlemsskab på hjemmesiden.
Alex foreslog, at der på hjemmesiden skal laves en formular, hvor folk kan melde sig ind. Opfordringen skulle
poppe op, når folk besøgte hjemmesiden. Dette modsatte Børge sig, idet han selv er meget irriteret over sådan 
pop-op opfordringer, når han surfer rundt på nettet for at finde relevante informationer til bla.a 
evangeliserings-arbejdet. Det gider han ikke spilde tid på. Børge vil finde ud af, hvordan det så kan laves.

Adgang til landskassen og afdelingskasserne.
Alex ville gerne have en sikkerhedsventil, ang. hvem der har adgang til kassernes bankkonti.
Flere af de foreninger, han har været med i, har den ordning, at kasseren har den fysiske adgang til 
bankkontoen, men at en anden typisk formanden er godkendt af banken, så formanden kan tage over, hvis 
kassereren holder op, eller ved mistanke om svindel kan gå til banken og sige, at nu tager han over.
Dette skal gælde for både landskassen og hver enkel afdeling. Alle tilsluttede sig.
((Efternote af referant – I Vestegnen er det sådan, at Børge har fysisk adgang til afdelingens konti, mens Hugo
har fysisk adgang til både landskassen og Vestegnens konti. Hugo er medlem i Vestegnen, så der er to fra 
afdelingen, der har adgang. Er det mon godt nok, eller skal afd's kasseren også have indsigelsesret?))
DVS, at Københavns afd. og landskassen mangler sådan en ordning.
Der har siden nyhedsbrevets udsendelse været tre reaktioner.
En har betalt for printeren. En har betalt kontingent til Vestegnen, og en trejde har givet kr. 1000,- som 
sponsor. En sjællansk sponsor har ligeledes givet kr. 1000,-.
Alle sponsorere har givet udtryk for, at de er glade for vores store arbejde,  både afdelingsmæssig og det med 
støtte og hjælp til evangelister.
Da Vestegnen tidligere har besluttet, at den slags sponsorgaver skal fordeles mellem afdelingen og 
landskassen, så har landskassen fået 60% og afdelingen 40%.
Så Børge foreslår hermed i skrivende stund, at når en sponsor giver, skal de spørges om, til hvilket formål de 
giver – Enten til afdelingerne alene, til  landsarbejdet, til Børge EU-rejser eller det hele. Det skal lige siges, at 
sponsoren i Jylland har en alder, hvor han ikke rigtig kunne forstå, hvordan han selv kunne fordele gaven 
mellem landskassen og afdelingen. Han betalte det hele gennem missionsfornden med kun Vestegnens 
projektnummer hos missionsfonden. Den anden kom med kontanter. Derfor fordelte Børge det selv.

 Referent Børge laustsen


