
Center for Kristen Spiritualitet 
 
Generalforsamling lørdag den 24. oktober 2020 kl. 15.30 

i Dalum Kirkes anneks, Dalumvej 112b, 5250 Odense SV 
 
Referat ved Marie Holm:  
 
1. Valg af dirigent 
    Sognepræst i Dalum Kirke Dorthe Tofte-Hansen  
 
2. Valg af stemmetællere 

     Hans Robanke, Birger Aaagaard og Johannes Laursen 
 
3. Forelæggelse og drøftelse af bestyrelsens/formandens beretning 
    Anne Reiter holder årets beretning om Center for Kristen Spiritualitets arbejde og om Dalum Klosters  
    fremtid, som også uddeles på papir. Se separat fil.  
    Kommentar: Mange glædelige nyheder!  
 
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget 
    Ved kasserer Kirsten Clement.   
    Regnskab for 2018 og 2019 til sammenligning samt budget for 2021 er omdelt. Se separat fil.  
    Ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisor og bestyrelsen godkender også  
    regnskabet for 2019.  
 
5. Indkomne forslag 

     Ingen forslag er indkommet.  
 
6. Valg til bestyrelsen 

  
    Der skal vælges fem personer. 
  
    På valg er:   
                          Anders Herskind, som ikke modtager genvalg,  
 Mette Flensted, som modtager genvalg, 

            Marie Holm, som modtager genvalg. 
 Desuden udtræder Peter Grønlykke og Anne Katrine Rask af bestyrelsen.  
 
    Bestyrelsen opstiller følgende:  
  

            Mette Flensted fra bestyrelsen 
 Marie Holm fra bestyrelsen 

            Thomas Frovin, project manager i Areopagos 
 Hanne Wolfsberg, menighedsrådsformand i Horne Sogn 
 Inger Solveig Nissen, suppleant i sidste valgperiode 
   
Ingen andre mulige kandidater til bestyrelsen.  
Præsentation af dem, der opstiller til valg til bestyrelsen:   
Marie Holm vil gerne fortsætte det spændende arbejde i bestyrelsen og på klosteret.  
Thomas Frovin stiller op, fordi han gerne vil arbejde med det nutidige spirituelle arbejde, som CKS står for.  
Inger Solveig Nissen vil gerne fortsætte med det arbejde i CKS, som hun er kommet ind i igennem sit 
arbejde som suppleant.  
Mette Flensted er fast musiker i CKS og står desuden for Taizéandagter og vil gerne fortsætte arbejdet i 
bestyrelsen.  
Hanne Wolfberg arbejder med et stort spirituelt arbejde i Horne kirke, og vil gerne være med til at 
idéudvikle denne del af folkekirken.  
Alle kandidater er valgt, så bestyrelsen er fuldtallig.  



 
 
7. Valg af bestyrelsessuppleanter 
  

Bestyrelsen opstiller:  
Anders Herskind 
Anne Katrine Rask 
Ingen andre kandidater stiller op og de to opstillede vælges til bestyrelsens suppleanter.  

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jane Bach Crewe som revisor og Karen van Durme som 
revisorsuppleant. 
Ingen indvendinger og de to vælges.  

 
9. Evt. 
    Spørgsmål angående den daglige bønspraksis ved Båndet. Den er ikke fastlagt, men op til den enkelte.  
    Der er forslag på hjemmesiden og desuden kan bestyrelsen også arbejde på at udforme en kort praksis til  
    middagsbønnen eller en anden daglig bøn.  
 

 
 

 


