
              Full Gospel Business – Danmark  

Referat fra landsgeneralforsamlingen d. 09.06. 2018 

       

            

1 Velkomst Formand Børge Laustsen bød velkommen 

2 Indledning Oluf Borremark læste Esajas 52,1 - Vågn op, vågn op, ifør dig din 
styrke, Zion, ifør dig din festdragt, Jerusalem, du hellige by! For 
uomskårne og urene skal ikke længere komme i dig!  
Dette siger også noget om situationen i Danmark. Utrolig mange kristne 

sover og ser ikke situationens alvor i Danmark. Vågn op. 

3 Valg af dirigent Oluf Borremark. Vestegnen Afd. 

4 Valg af referent Jan Pedersen – Storkøbenhavns Afd. 

5 Lovlig indkaldelse Børge oplyste, at papirbrevene med mødeindkaldelsen blev lagt i 

postkassen i Bilka Ishøj lørdag d. 12.05., hvorfor de skulle kunne nå 

frem indenfor de 4 ugers frist trods PostNords langsomme leveringstid. 

Resten blev afsendt pr. E-mail 16.05. 

Så derfor var generalforsamlingen lovlig ifølge vedtægterne. 

6 Beretning LB 

v/Børge Laustsen 

På landsplan er der ikke sket så meget. Landsbestyrelsen har holdt 

forbindelse med hinanden pr. tlf. eller e-mail.  

I 2017 var vi 27 betalende medlemmer, hvilket er en tilbagegang på 3 

medlemmer i forhold til 2016. Kbh.afd. 18 og Vestegnen afd. 9. 

Dette kunne dog have været højere, i det 9 medlemmer af uvisse årsager 

ikke har fået betalt for 2017.  

Efter at vi er begyndt på at optage kvinder, var der i 2016 7 kvindelige 

medlemmer, som i 2017 faldt til 4 stk. 

Da vi i FGB betragter os som kirkernes forlængede arm, har vi støttet 

forskellige evangelister især gennem hjemmesiderne Evangeliser Nu 

samt den europæiske Evangelize Now Europe. 

www.evangeliser.nu og www.evangelizenow.eu  

Børge har i 2017 ikke foretaget FGB-rejser. 

Da både medlemmerne samt deltagere på møderne efterhånden bliver 

ældre og ældre, skal vi blive bedre til at tiltrække yngre mennesker.  

Dette er desværre en meget udbredt tendens i store dele af det danske 

foreningsliv. Mange foreninger klager over denne mangel på yngre 

mennesker. Vores tidligere afdeling i Herning har måtte lukke for nogle 

år siden af selvsamme årsag. 

Så hvad kan vi gøre? Forslag udbedes fra både medlemmer og støttende 

ikke medlemmer 

7 Beretninger Vestegnen afd. Vi har haft gode møder med svingende antal deltagere 

Især til julefrokostmødet, hvor der var mange, udtrykte flere tilfredshed 

med, at dette møde lignede de tidligere middagsmøder. Den type skal vi 

se at få op at stå igen. 

Storkøbenhavn Afd. 2017 har været et fantastisk år for afdelingen.  

To møder med Svein Magne Pedersen Helbredelsesmøder samt et med 

HP. Pedersen om endetiden. David Demandt har tit slået på tromme på, 

for at få kendte, der kan tiltrække folk. Gud har mindet ham om, at han 

ikke må sætte personer i højsæde og fremhæve dem som ekstraordinære. 

Alle har en fantastisk historie at fortælle. Mange helbredelser – Dog 

også mange ikke helbredelser. Årsag ukendt. For få praktiske hjælpere – 

Så ingen store møder uden sikkerhed for, at der er kompetente praktiske 

hjælpere nok. Hold kontakt til nye, der oplever Gud til vores møder. 

Hav omsorg for disse nye folk. Få deres adresser til bl.a. indbydelser 

men også for omsorg. 

Arbejdsgruppen Evangeliser Nu har holdt kontakt med flere især 

gadeevangelister og koordinerede sammenarbejdet mellem dem på 

tværs af landet. 

                                                                          Fortsættes på bagsiden 

http://www.evangeliser.nu/
http://www.evangelizenow.eu/
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8 Landsbestyrelsens 

sammensætning 

Der er ingen ændring i bestyrelsen. Bestyrelsen består af formand Børge 

Laustsen, næstformand David Demandt og sekretær Alex Pedersen.  

Der er pt. ingen kasserer, og de kompetente regnskabskyndige, vi 

kender til, ønsker ikke at varetage funktionen, hvorfor landsformanden 

indstilles til at varetage denne funktion, indtil vi kan finde en, der vil 

varetage posten.  

Indstillingen vedtaget. 

Regnskabsfører Hugo Martinussen ønsker at fratræde funktionen. 

9 Fremlæggelse af regnskab Børge fremlage regnskabet på vegne af regnskabsfører Hugo 

Martinussen. Regnskabet blev godkendt, 

10 Fremlæggelse af 

budget 

for 2018 

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, om der 

vil blive uddelt lån til evangelister, og om Børge vil fortage FGB- rejser, 

håber han at indtægterne og udgifterne måske ville stige en smule. 

Det anbefales afdelingerne at betale 10’ende (valgfri procentsats) af 

årets overskud til landskassen 

 

11 Kontingentforslag Kontingentet foreslås uændret kr. 450,- - pensionister 250,- årligt, 

hvoraf kr. 50,- går til landskassen, og resten tilfalder afdelingerne. 

Vedtaget 

12 Sidste års referat Godkendt 

13 Forslag til 

vedtægtsændringer 

Alle ændringer blev gennemgået, hvorefter de nye vedtægter blev 

vedtaget. 

 

14 Valg af revisor Børge vil spørge Håkon Rohde i Århus, om han vil fortsætte et år ad 

gangen. Kan han ikke, må vi finde en anden. 

15 Eventuelt Intet. 

 

 

Underskrifter findes på originaldokumentet hos Landsformanden 

 

       Børge Laustsen (Formand)               David Demandt (Næstformand)                Alex Pedersen (Sekretær) 
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