
SABUS-repræsentantskab 

Tilstede (17 stemmeberettigede): 

Køge: Margrethe Hansen 

Aalborg: Lars Reinholt Rechter, Louise Reibholt, Søren Uhrenholt (Online) 

Aarhus: Thomas Rasmussen, Lasse Mølgaard 

Odense: Simon Falk, Sandra Christiansen, Matheus Silva, Dorte Thyregod Svendsen 

Vendelbo: Mich Hauvre, Julie Hauvre, Rebekka Kammersgaard,  

Nærum: Linnea Christiansen, Michael Bidstrup 

Vejlefjord: Matine Eskildsen, Torben Rasmussen, Risto Paananen 

Øvrige tilstede: Mikkel Jalving, Jonas Jalving, Anne-May Müller, Jens-Morten Øster, 

Caroline Lundquist 

 

 

Gennemgang af programmet for dagen: 

1. Andagt ved Thomas 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Godkendelse af referat 2021 

4. Formandens beretning 

5. Fremlægning og godkendelse af regnskab 2021 

6. Fastsættelse af kontingenter for 2022 

7. Valg af revisor  

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

9. Behandling af indkomne forslag 

10.  Evt. 

 



Andagt ved Thomas Rasmussen 

 

Åbning af repræsentantskabet 

- Bestyrelse foreslår Caroline Lundquist som ordstyrer 

Forslaget blev godkendt 

- Bestyrelsen foreslår Jonas Jalving som referent  

Forslaget blev godkendt  

- Margrethe Hansen og Louise Reinholt Rechter blev godkendt som 

stemmetællere 

- Repræsentantskabet bliver erklæret lovligt indkaldt  

- Der åbnes for mulighed for at komme med forslag til punktet Evt. 

Der er ingen forslag 

 

Godkendelse af referat fra 2021 

Dorte Thyregod Svendsen fortæller lidt om hvad 2021 referatet indeholdt af forskellige idéer og 

forslag til lokalforeningernes arbejde og opfordrer til at man læser referatet fra 2021. Thomas 

Rasmussen gør opmærksom på, at det ikke står i vedtægterne, at referatet skal godkendes. Noten 

bliver taget i betragtning til næste repræsentantskabsmøde 

Referatet blev godkendt på baggrund af, at der ingen kommentarer har været til referatet 

 

Formandens Beretning 

Formandens beretning læses op af bestyrelsesformand Jens-Morten Øster. 

Der åbnes for kommentarer og spørgsmål: 

Risto Paananen: 

Spørgsmålet går på hvad der ligger i udtrykket ”stoppet” når der i beretningen nævnes de tidligere 

medarbejderes ansættelser. Dorte Thyregod Svendsen forklarer hvordan kontrakternes struktur og 

SABUS’ ansættelsesvilkår. Jens-Morten Øster slår fast at SABUS ikke ansætter medarbejdere, men 



at disse er ansat i kirken. 

Der er ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål 

Afstemning for godkendelse af formandens beretning åbnes: 

Beretningen godkendes ved afstemning  

 

Fremlæggelse af regnskab 2021 

Regnskab og protokol uddeles i lokalet. 

Regnskabet fremlægges af Dorte Thyregod Svendsen. 

Regnskabet er sendt ud til bestyrelsen til digital underskrift.  

Først gennemgås indtægter. Der gennemgås de forskellige indtægter og tilskud fra adventistkirken, 

det offentlige, kontingenter, gaver, udlejning, salg af materialer og lejrindtægter. 

Fordelingen af lejrindtægterne bliver gennemgået 

Lejrudgifterne bliver gennemgået 

Fordelingen af årets resultat bliver gennemgået. Administration består af Groupcare hovedsageligt. 

Motivationsfonden er de penge der bliver sendt tilbage til lokalforeningerne. Vi har en aktiv fond 

der initiativfonden, men motivationsfonden er ikke en aktiv fond. 

Der er på tidligere repræsentantskaber blevet efterspurgt afskrivninger og renter. Det er nu blevet 

medregnet i resultatet. 

Der er et underskud på omkring 40.000 til lejrudgifter og lønninger. Det betyder ikke der er minus 

på den overordnede konto. Der er derimod overskud på den overordnede konto. Bestyrelsen af 

spurgt unionsbestyrelsen om SABUS må have ubrugte penge stående på kontoen til næste års 

regnskab og derfor ansøge om et mindre beløb fra Adventistkirken. Det er nu blevet godkendt af 

unionsbestyrelsen.  

Der er nu mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til regnskabet: 

- Risto: 

Hvordan bliver fordelingen i de forskellige udgifter bestemt? 



Dorte fortæller af budgettet lægges ud fra afdelingsledernes ønske om aktiviteter, samt 

sidste års udgifter og indtægter.  

- Thomas Rasmussen: 

Kunne være interesseret i at vide resultatet fra de specifikke afdelinger. Kunne være 

fordelagtigt når man i menighederne opfordre til gaver. Hvilke afdelinger bruger flest penge 

og har mest brug for hjælp?  

Thomas siger at det kunne være spændende at vide hvad det koster at lave det vi laver for 

familier og hvor mange mennesker vi når. Forholdet mellem prisen for et arrangement og 

hvor mange mennesker arrangementet når. 

 

- Louise:  

Forvirring omkring udgifterne for de regionale teenafdelinger 

Det bliver forklaret at de udgifter hører under den overordnede teenudgift i det fremlagte. 

Tallene kan dog findes for de separate arrangementer i det detaljerede regnskab og kan altid 

hentes ved at kontakte regnskabsafdelingen eller Dorte.  

 

- Simon: 

Hvad ligger i stigningen i aktiver i alt? 

Margrethe forklarer at det er beholdningen i banken. SABUS har udlignet noget at 

mellemregningen med unionen, men er ikke blevet gjort i tide. 

 

- Michael: 

Mener det kunne være godt at vide hvad man regner med i forhold til budget til det 

kommende år. 

 

- Louise: 

Ønsker det bliver tydeligt hvor pengene der bliver tilbagebetalt fra SABUS kommer fra. Om 

det er fra kontingenter, billetbetaling eller tilskud osv.  

 

- Lasse: 

Synes det er for sent at man sætter hævningen til 31/21, men er ikke sikker på, om 

hævningen rent faktisk blev hævet. 



Dorte mener ikke, at hævningen rent faktisk sker den dato. 

Lasse finder ud af hvornår hævningen er sket 

 

Der er ikke yderligere kommentarer eller spørgsmål 

Der åbnes for godkendelse af regnskabet 

Regnskabet er blevet godkendt 

 

Fastsættelse af kontingenter 

Bestyrelsen foreslår at minimumsprisen for kontingent fastholdes til 75 kr. pr. år 

Beslutningen om at beholde minimumsprisen på 75 kr. er blevet godkendt 

 

Valg af revisor 

Bestyrelsen ønsker at revisorerne beholdes. Bestyrelsen og medarbejderne er glade for de 

nuværende revisorer. Der er et godt samarbejde med BDO. 

Forslaget om at beholde BDO som revisorer er blevet godkendt 

Der bliver holdt en kort pause klokken 11:15 

 

Der bliver holdt et oplæg om brug af sociale medier i lokalforeningerne. Oplægget bliver holdt af 

DUF’s Daniel Branislav Christiansen  

Efter oplægget blev der snakket lidt om hvordan repræsentantskabets deltagere bruger sociale 

medier i deres lokale foreninger. 

Repræsentantskabets deltagere blev introduceret til en opgave de skulle udføre i forbindelse med 

oplægget om sociale medier 

 

Rapport fra bestyrelsesudvalget 



Fremlagt af bestyrelsesudvalgsmedlem Anne-May Müller.  

Udvalget har diskuteret valgprocedure til valg af bestyrelsesmedlemmer og ønsker at udvalgets 

forslag til valgprocedure skal vedtages ved afstemning. Valgprocedurens punkter præsenteres for 

repræsentantskabet. 

Der åbnes for spørgsmål og kommentarer til valgproceduren før afstemningen. 

Det ønskes, at der er en klarere beskrivelse af, hvordan bestyrelsesudvalget bliver valgt. 

Valgprocedurens punkter er delt i 2 

Begge af valgprocedurens punkter er blevet godkendt ved håndsoprækning. 

Bestyrelsesudvalgets forslag til bestyrelsen: 

- Søren Uhrenholt – Genvalg 

- Linnea Christiansen  

- Suppleant 2 års periode  

- Camilla Nygård – Genvalg  

Der fremlægges generelle informationer om de personer bestyrelsesvalget har foreslået. 

Det ønskes at forsamlingen bliver genopfrisket, hvem den nuværende SABUS-bestyrelse består af. 

Den nuværende bestyrelse bliver fremlagt af Anne-May Müller. 

Der bliver holdt 10 minutters pause mens bestyrelsesudvalget går i et sidelokale og 

repræsentantskabet får mulighed for at gå til bestyrelsesudvalget med bemærkninger til udvalgets 

forslag til bestyrelsen. Der bliver også delt stemmesedler ud i pausen. 

Efter pausen bliver samme forslag (ovenstående forlag) fremlagt. 

Stemmerne for forslaget bliver indsamlet og talt op. 

Bestyrelsesudvalgets forslag til bestyrelsesmedlemmer er blevet godtaget ved skriftlig afstemning 

17 stemmer for, 0 stemmer imod 

 

Nedsættelse af bestyrelsesudvalg  

Der åbnes for kommentarer til antallet af medlemmer i bestyrelsesudvalget. 



Der åbnes for muligheden for at repræsentantskabet kan ændre antallet af medlemmer i 

bestyrelsesudvalget. 

Der åbnes for afstemning om at ændre antallet af medlemmer i bestyrelsesudvalget fra 3 til 5 

Det vedtages ved skriftlig afstemning at det stående bestyrelsesudvalg skal bestå af 5 personer 

12 stemmer ja, 5 stemmer nej 

Det endelige bestyrelsesudvalg består af  

Louise Rechter,  

Simon Falk,  

Anne-May Müller  

Karina Kjeldal  

Maria Larsen. 

 

Der er ikke nogle punkter til Evt. derfor støttes det af forsamlingen, at repræsentantskabet lukkes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


