Kbh. 6. marts 2019
Til Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalgs repræsentanter og observatører
Under henvisning til FKOF-vedtægternes § 7 fremsendes herved dagsorden til Folkekirkelige
Organisationers Fællesudvalgs ordinære årlige fællesudvalgsmøde (årsmødet)

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 10:30-15:00
(mulighed for en kop kaffe fra kl. 10; arrangementet starter præcist)
Indre Missions Hus, Korskærvej 25, 7000 Fredericia

10:30 Salme og indledning. Velkomst – v. formand
10:40 ’Hvordan kan vi i 2019 være en kirke i handling?’ med oplægsholder Hans Vium Mikkelsen (FUV)
11:40 ’Kirke.dk’ ved redaktør Kåre Gade (Kristeligt Dagblad).
12:30 frokost
13:30 Årsmødet forretningsdel
15:00 Slut
Dagsorden for forretningsdelen af mødet er som følger:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

i.
j.

Valg af dirigent
Navneopråb
Godkendelse af dagsordenen
Årsberetning (vedhæftet denne dagsorden)
Evaluering af indsamlingslisten – præsentation af rapport.
Forslag fra medlemsorganisationerne, repræsentanterne, formanden eller forretningsudvalget.
Ansøgning om medlemskab fra TUBA: FU har behandlet ansøgningen, og anbefaler ikke at
imødekomme ansøgningen, da der efter FU’s vurdering ikke er tale om en selvstændig organisation
men må anses som en del af Blå Kors.
Regnskab (vedhæftet denne dagsorden)
Budget og fastsættelse af kontingent efter indstilling af forretningsudvalget.
Valg af formand: Jonas A. Jørgensen er på valg, da hans valgperiode udløber.
Valg af to repræsentanter til forretningsudvalget:
John E. Hansen og Jonas A. Jørgensen er på valg.
Kandidater er Ebbe Lorentzen (Livsværk) og Jonas A. Jørgensen (DMR).
Valg af revisor: Egon Christensen forslås genvalgt som revisor.
Fastsættelse af dato for næste ordinære fællesudvalgsmøde: 18. marts 2020

De nuværende repræsentanter i forretningsudvalget er: Birthe Christensen, Ulrik Piltoft, Peter Nord
Hansen, John E. Hansen, Morten Christensen og Jonas A. Jørgensen. Da valgperioderne er som følger, er
der valg på dette års årsmøde:






Ulrik Piltoft (FDF, valgt 2016-2020)
Peter Nord Hansen (IM, valgt 2016-2020)
Birthe Juel Christensen (FKN, valgt 2017-2021)
Morten Christensen (Eksistensen, valgt 2017-21).
John E. Hansen (Livsværk, valgt 2015-2019)



Jonas A. Jørgensen (DMR, valgt 2015-2019)

Kandidaterne til forretningsudvalget er:
 Ebbe Lorentzen (Livsværk)
 Jonas A. Jørgensen (DMR)
Da valgperioden for formanden udløber skal fællesudvalget desuden vælge en ny formand. Kandidater til
formandsposten er:
 Jonas A. Jørgensen (DMR)

Der er én stemmeberettiget deltager for hver organisation, men flere må gerne deltage. Deltagelse
meddeles så hurtigt som muligt og senest onsdag d. 13. marts.

Med venlig hilsen
Jonas A. Jørgensen
Formand
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