Teologi for Lægfolks generalforsamling 2020
Generalforsamlingen blev afholdt på Diakonhøjskolen lørdag den 29. august 19,45.
Dagsorden
1.Valg af dirigent og referent
Hans Aue blev valgt som dirigent og Johannes Nissen som referent.
2. Godkendelse af dagsordenen
På grund af corona-restriktionerne kunne generalforsamling ikke gennemføres i forbindelse med
sommerkonvent som angivet i vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at afholdelsen nu var det
tidligst mulige, når det skal være i forbindelse med et konvent, og at generalforsamlingen er blevet
bekendtgjort i slutningen af juli på TFL’s hjemmeside. Generalforsamlingen må derfor betragtes
som behørigt indkaldt.
Dagsordenen er som foreskrevet i vedtægterne og godkendtes.
3. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
Formanden Peter Lodberg fremlagde på bestyrelses vegne en beretning for det seneste år. Herunder
redegjordes især for de tiltag, som blev iværksat, efter at det stod klart, at hovedparten af forårets
undervisning og sommerkurset måtte aflyses på grund af corona-krisen. Men henblik på en evt. ny
nedlukning af samfundet har TFL planer om at tilbyde de lærere, der ønsker det, en instruktion i
brugen af zoom. I løbet af det afviklede kursusår er TFL blevet tilmeldt ”Himmelske Dage”.
Desuden har TFL deltaget aktivt i Folkekirkens liturgiarbejde. Studieturen til London blev
gennemført, mens turene til Berlin og Cuba er blevet aflyst/udskudt. Siden sidst er der blevet
udgivet to bøger, den ene er ”Kristne i Palæstina – en guide” (ny bearbejdet udgave), den anden er
”Lægfolksteologi” (2. oplag med små rettelser). Der blev rettet en tak til de lærere, som er hold op:
Lorens Hedelund, Kees van Kooten Niekerk og Liselotte Malmgart.
Beretningen blev taget til efterretning.

4. Kursuslederens beretning for det senest forløbne år
I kursuslederen Birgit Ravn Pedersens beretning for det seneste år blev der givet en orientering om
antallet af deltagere i henh. efteråret 2019 og foråret 2020. Desuden redegjordes for den aktuelle
tilmelding (til efteråret 2020): Hold I: 30; hold II 28; hold III 22. Overbygningen: Lørdag og søndag
- 43; kun lørdag – 15; kun søndag - 10. Kursusåret startede som ”business as usual”, men endte
mærkeligt. En tak blev rettet til kursister og lærere for de mange henvendelser under corona-krisen.
Beretningen blev taget til efterretning.
I forbindelse med punkt 3 og 4 blev der orienteret om sammensætningen af bestyrelsen for det
kommende kursusår:
Følgende lærere er valgt: Peter Lodberg, Carsten Kolby Kristiansen og Johannes Nissen. Dertil
kommer som repræsentant for Diakonhøjskolen: Jens Maibom Pedersen.

Følgende kursister er valgt: Ane Marie R. Andersen (hold II), Amdi Møller (hold III), Lars Romby
(Overbygningen). Kursistrepræsentanten for hold I vælges i forbindelse med september-konventet.

5. Forelæggelse til orientering af revideret årsregnskab for det seneste regnskabsår
Regnskabet blev forelagt af Lars Romby, bestyrelsens kasserer.
Regnskabet blev taget til efterretning
6. Forelæggelse til orientering af budget for indeværende regnskabsår
Lars Romby forelagde det oprindeligt udarbejdede budget for 2020 til orientering. Desuden
præsenterede han et revideret budget, budget-COVID-19, hvori der er taget højde for de mange
ændringer corona-krisen har fremkaldt.
Budgettet blev taget til efterretning
7.Valg af revisor for indeværende regnskabsår
Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt.
8. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
9. Eventuelt
En kursist rejste spørgsmål, om de problemer, der kan være ved at modtage zoom på computeren.
Formanden påpegede, at man påtænker at give lærerne hjælp til brugen af zoom (jf. beretningen);
på samme måde kunne der også ydes hjælp til kursister, så de kan få glæde af zoom.
Johannes Nissen

