29.6. 2019

Referat af Teologi for Lægfolks generalforsamling på Diakonhøjskolen, den 24.
juni 2019, kl. 20.

1. Valg af dirigent og referent
Hans Aue blev valgt som dirigent og Johannes Nissen som referent.
2. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var blevet forvarslet og bekendtgjort på
TFL’s hjemmeside i overensstemmelse med vedtægterne. Indkaldelsen kunne derfor
betragtes som lovlig.
Dagsordenen blev derefter godkendt.
3. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
Formanden fremlagde på bestyrelsens vegne en beretning for det seneste år, herunder blev
der også rettet en tak til kursuslederen for et godt samarbejde.
4. Kursuslederens beretning for det senest forløbne år
I kursuslederens beretning for det seneste år blev der givet en orientering om antallet af
deltagere i henh. efteråret 2018 og foråret 2019 (tallet for foråret er angivet i parentes): Hold
I 34 (29), hold II 26 (27), hold III 19 (19), Overbygningen lørdag 68 (53), Overbygningen
søndag 36 (36).
I forbindelse med punkt 3 og 4 blev der orienteret om sammensætningen af bestyrelsen for
det kommende kursusår:
Følgende lærer er valgt: Peter Lodberg, Jens Maibom Pedersen, Carsten Kolby Kristiansen
og Johannes Nissen.
Følgende kursister er valgt: Amdi Møller (hold II), Rie Busk (hold III), Lars Romby
(Overbygningen). Kursistrepræsentanten for hold I vælges i begyndelsen af efteråret.
Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger fra generalforsamlingen blev både
bestyrelsens/formandens og kursuslederens beretning godkendt.
5. Forelæggelse til orientering af revideret regnskab 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 budgettet for 2019 til orientering. Desuden gav han en orientering om
budgettet for 2020, selvom dette budget egentlig ikke hører til dagsordenen.
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
Under dette punkt var der et par bemærkninger vedr. de tekniske faciliteter i
undervisningslokalet for Overbygningen. Desuden gav kassereren Lars Romby en kort
redegørelse for bestyrelsens planer om at opløse den særlige støtteforening, der findes i
tilknytning til Teologi for Lægfolk. I forlængelse heraf blev der fremsat et forslag om, at
midler, der bliver til overs efter indfrielsen af gæld, kan anvendes til støtte for stipendier ved
Mitri Rahebs højskole i Betlehem – en idé, der blev nævnt tidligere på generalforsamlingen.
Referent: Johannes Nissen

