
Generalforsamling lørdag den 12. november 2022 kl. 15.15 

i Dalum Kirkes anneks, Dalumvej 112b, 5250 Odense SV  

 
Dagsorden efter vedtægterne:  

 

1. Valg af referent 

 

2. Valg af dirigent 

    Simon Jylov. Tak til Simon.  

 

3. Valg af stemmetællere 

Inger Solveig Nissen og Dorte Tofte-Hansen 

 

4. Forelæggelse og drøftelse af bestyrelsens/formandens beretning 

Vedhæftet som bilag.  

Ideer om kontakt til Fynske Herregårde med kirker, som muligvis kunne bruges som tilholdssted eller et kirkeskib.   

Beretningen er godkendt.  

 

5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget 

    Gennemgået og godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

    Ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen   

  

På valg er  

 Hanne Wolfsberg – modtager genvalg 

            Pernille Svendsen – modtager genvalg 

            Kirsten Clement – modtager genvalg 

 Sanne Johansen – modtager ikke genvalg 

 

Bestyrelsen foreslår Christiane Hach 

Alle fire er valgt. Christiane Hach har stor interesse i det kristne spirituelle arbejde inden for folkekirken.  

Tak til Christiane.   

  

8. Valg af bestyrelsessuppleanter 

  

Foreslår Kevin McLaughlin, Malene Fenger-Grøndahl, Rie Lykke Aagaaard og Peter Jacobsen 

Kevin er medarbejder i pilgrimshuset i Maribo og tidligere katolsk præst.  

Malene Fenger-Grøndahl er journalist på Kristeligt Dagblad. (Ikke til stede) 



Rie Aagaard sekretariatschef i Dansk kirkemusiker forening og tidligere menighedsrådsmedlem er ikke til stede. 

Peter Jacobsen præst i 23 år i både Herning, garnisonspræst og nu Sankt Hans i Odense.  

Tak til alle fire.  

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

      

              Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jane Bach Crewe som revisor og Karen van Durme som 

revisorsuppleant. Begge er valgt. Tak til dem.  

 

10. Evt. 

Forslag om at sætte kontingentet op.  

Mulighed for ukrainsk ortodoksgudstjeneste i sognepræst Pernille Svendsens konfirmandstue på Holkebjergvej 10 i 

Sanderum om søndagen kl. 9.30. Kontakt Pernille på 24 22 24 40, hvis man har lyst til at komme.  

 

Stemmeret kræver 1 års medlemskab af foreningen på dagen for afholdelse af årsmødet. 

Medlemskab regnes fra den dato, kassereren har modtaget kontingent.                                                                                                        


