SABUS-repræsentantskab
1. november 2020

1. Tilstede (28 stemmeberettigede, 13 ikke-delegerede, 41 fremmødte i alt)
Roskilde: Jens Morten Øster, Erik Henriksen
Cafékirken: Lukas Fisher, Anne-May Müller, Nette Oliver
SAS: Michelle Jundos Andersen, Benjamin Pedersen, Samuel Pedersen, Anna Rambäck (ikke delegeret),
Daniel Jakobsen (ikke delegeret)
Vejlefjord Trop: Frank Holm, Flemming Nutzhorn, Matine Eskildsen, Søren Vind (ikke delegeret), Kristinn
Odinsson (ikke delegeret)
Vendelbo Trop: Rebekka Kammersgaard, Julie Hauvre, Mich Hauvre
SABUS Fyn: Simon Falk, Linea Christiansen og Sandra Christiansen, Dorte Thyregod Svendsen (ikke
delegeret)
Aarhus: Lasse Mølgaard, Thomas Rasmussen, Kenneth Gamborg
Aalborg: Louise Reinholt Madsen, Lars Rechter, Søren Uhrenholt (ikke delegeret), Jonas Jalving (ikke
delegeret)
Nærum: Catarina Rørvik, Mads Kivikoski (ikke delegeret), Christian Rechter (ikke delegeret), Bjørn Espen
Holtse (ikke delegeret)
Silkeborg: Thomas Spanggaard (dirigent)
Køge: Margrethe Hansen, Julie Hansen (ikke delegeret)
Vejle: Sabrina Hansen, Eduardo Folster (ikke delegeret)
Randers: Christian Skov Nielsen, Dannie Dittmer
Referent: David Henriksen (ikke delegeret)
Stemmetæller: Anne-May Müller
Det blev foreslået at Anne-May blev eneste stemmetæller, fordi stemmetællingen foregår elektronisk via
Zoom.
Valget af ordstyrer, referent og stemmetællere blev støttet.

2. Formandens beretning
Spørgsmål:
Der blev nævnt noget om Groupcare, som skulle rulles ud i foråret 2020. Dorte svarer at Membercare, som
systemet hedder, er blevet udrullet i løbet af efteråret 2020, og virker dags dato.
Ingen øvrige kommentarer til formandens beretning.
Beretningen blev bragt til godkendelse og vedtaget ved håndsoprækning på Zoom.

3. Godkendelse af sidste års referat
Dette punkt blev taget op som en af de sidste punkter på dagens repræsentantskab, selvom det i øvrigt
blev taget frem under punkt 8. Valg til bestyrelse. Dirigent Thomas Spanggaard gennemgik derfor referatet
ganske kort for det der var væsentligt.
Referatet blev bragt til godkendelse og vedtaget ved håndsoprækning på Zoom.

4. Godkendelse af regnskab 2019
Kommentar fra Frank Holm: Det opleves som en smule utilfredsstillende at regnskabet ikke er sendt ud på
forhånd.
Kommentar fra Lasse Mølgaard: Burde filerne ikke være sendt ud i forvejen?
Svar fra Dorte: Jo, det burde det. Det ville naturligvis være tilgængeligt hvis vi alle var mødtes fysisk.
Forslaget bringes til afstemning og vedtages ved håndsoprækning på Zoom.

5. Godkendelse af budget 2020 (Balance med sidste år…pdf)
Kommentar fra Christian Rechter:
Vi opererer med et underskud på cirka 500.000 kr. Men det ser også ud som om vi mangler et tilskud fra
SDA på 500.000 kr og et driftstilskud fra DUF på 750.000 kr. Betyder det at vi kan forvente et samlet
overskud på 750.000 kr?
Svar fra Margrethe:
Ja, stort set. Men der er visse personaleudgifter, som endnu ikke er faktureret.
Desuden blev gennemgået flere forandringer mellem budget og forbrug som følge af corona-pandemi.
Forslaget bringes til afstemning og vedtages ved håndsoprækning på Zoom.

6. Fastsættelse af kontingenter
Forslag om at kontingentet fastholdes på nuværende 75 kr.
Forslaget er vedtaget ved mundtlig opbakning ’støttet’ via Zoom.

7. Valg af revisor
Forslag om at bakke op om Adventistkirkens valg af revisor, som nu er BDO. Formand Jens Morten fortæller
at SABUS-bestyrelsen bakker op om denne beslutning. Det skyldes blandt andet at indsatsen fra hidtidige
revisor Deloitte ikke har været tilfredsstillende.
Forslaget er vedtaget ved håndsoprækning på Zoom.

8. Valg til bestyrelse
Hvert lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer.
Hvert år vælges en suppleant.
De 2 medlemmer, der har siddet i sidste periode (2017-19), er:
Lukas Fisher (ønsker ikke genvalg)
Catarina Rørvik (ønsker ikke genvalg)
Desuden suppleant:
Pia Larsen, suppleant (valgte selv at udtræde af bestyrelsen sommeren 2020, og ønsker derfor ikke genvalg)
Forslagsudvalgets forslag til bestyrelsen, for valgperioden 2020-2022, er:
Søren Uhrenholt
Jonatan Pavlovic
Marion Bech Boilesen (suppleant)
Forslaget bringes til skriftlig afstemning via Zoom:
Ja: 22 (3 af disse er papirstemmer afgivet fysisk på Vejlefjordskolen, de 19 andre online via Zoom Poll)
Nej: 1
Den nye bestyrelse er hermed vedtaget.
Den ovenstående valgproces rejser en hel del kommentarer fra utallige fremmødte. Kommentarerne har
karakter af lignende:
1. Er det en mulighed at der spørges flere end de primære bestyrelsesmedlemmer, så der er et
udvalg, der vælger mellem disse.
2. Det foreslås at der fremstilles en kandidatliste, som repræsentantskabet stemmer mellem.
3. Det tydeliggøres at SABUS’ bestyrelsesvalg hidtil ikke har været åben og gennemsigtig nok, og at
dette kan forbedres yderligere.
Repræsentantskabet bakker op om at det nu er det stående bestyrelsesudvalgs opgave blandt andet at
forbedre denne valgproces, foruden selvfølgelig at foreslå de nye bestyrelsesmedlemmer.
Ved navneopråb er foreslået:
David Henriksen (ønsker ikke genvalg, men melder sig gerne som sekretær)
Jonas Jalving
Søren Uhrenholt
Christian Rechter
Anne-May Müller (står for snarlig indkaldelse af udvalget)
Sandra Christiansen
De fem ovenstående modtager valg. Det bliver foreslået at udvalget kan udvides til fem personer.
Der stemmes via håndsoprækning på Zoom og det stående bestyrelsesudvalg blev vedtaget.

Samlet set er den nye sammensætning af SABUS-bestyrelsen derfor således:
Jens Morten Øster (på valg 2021)
Thomas Spanggaard (på valg 2021)
Julie Hauvre (på valg 2021)
Daniel Jakobsen, suppleant (på valg 2021)
Søren Uhrenholt (på valg 2022)
Jonatan Pavlovic (på valg 2022)
Marion Bech Boilesen, suppleant (på valg 2022)
Dorte Thyregod Svendsen (landsleder)
Eduardo Folster (kirkens repræsentant)
Repræsentantskabet skylder at sige en stor tak til Catarina Rørvik, Lukas Fisher og Pia Larsen for deres
trofaste indsats i bestyrelsen gennem 2,5 år.

9. Valg til stående bestyrelsesudvalg
Se ovenfor.

10. Evt.
Kommentar/spørgsmål:
Er det en mulighed også til næste repræsentantskab at tilbyde online deltagelse?

11. Lukning af repræsentantskabsmøde
Da alle afgørende punkter er gennemgået og evt. bragt til afstemning, kan repræsentantskabet lukkes.
Ordstyrer foreslår derfor at lukke repræsentantskabet. Thomas Rasmussen afslutter med bøn.

