
Referat fra repræsentantskabsmøde
i Dansk Oases Menighedsnetværk
30. ja nuar 2021- kl. 14.45-16.00

Dagsorden ifØlge vedtægterne:
L. Valg af dirigent og referent

2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning

3, Orientering om det foreløbige årsregnskab

4. Visionsdrøftelse, herunder mål og handlingsplaner

5. Fremlæggelse af budget

6. Fastsættelse af kontingent

7.Valg til lederskabet

8. Valg til vejlederrådet

9. Behandling af indkomne forslag

10. Evt.

Ad. Pkt. 1: Valg af dirigent og referent
Valg af dirigent: Michael Sjælland

Valg af referent: Jane Baumgartner

Mødes lovlighed bekræftes. Dagsordenen følger vedtægerne - dog ændres
rækkefølgen af punkt 4 og 5, hvilket godkendes,

Ad pkt. 2: Aflæggelse og godkendelse af årsberetning
Årsberetningen er udsendt forud for repræsentantskabsmødet til
gennemlæsning. Formand Ole Backer Mogensen aflagde mundligt
årsberetning med afsæt iden skriftlige beretning.
Særligt blev tankerne og de afledte konsekvenser af et aflyst SommerOase
fremlagt - både de negative og positive.
OaseHøjskolen som hele netværkets højskole fremhæves. Den nye
forstander bydes velkommen.
Deltagelse i læringsnetværk for teologistuderende SCMT bydes
velkomment.
Samarbejdet med Børne- og UngdomsOase fremhæves som vigtigt og helt
essentielt.
Lederskabet er overbevist om, at Gud stadig har et stærkt kald til Dansk
Oase.

Respons:
Tak for prioritering af global mission med ansættelse af Mai Jensby i Dansk
Oase.

Årsberetningen godkendes enstem migt.
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Ad pkt. 3: Orientering om det foreløbige årsregnskab
Årsregnska bet er udsendt forud for repræsenta ntska bsmødet,
Kasserer David Mortensen og daglig leder Lisbeth Baun gennemgik udvalgte
dele og fremhævede følgende.

Det aflyste SommerOase2020 har sat sit aftryk med nedsat likviditet. Der
fremhæves stor generøsitet i netværket med blandt andet gaver.
Stor tak til sekretariatet og Lisbeth Baun for professionel ledelse og
ansvarlighed.
Målsætning nu er at regnskabet for 2020 og202I samlet kommer til at
balancere.
Der er den29.L.2O2L modtaget besked om at der udbetales Tips- og
Lottomidler, der hører til regnskabet 2020.
Der er endnu ikke modtaget erstatning i forhold til hjælpepakke fra
regeringen.
Det endelige resultat for 2020 kan derfor ikke helt fastlægges med
sikkerhed.

Ad pkt, 5: Fremlæggelse af budget
Budget 202'J. er udsendt forud for repræsentantskabsmødet,
Kasserer David Mortensen fremlægger.
Lønudgiften er væsentlig reduceret i 2021 som følge af de nødvendige
beskæringer i 2020.
Der er stadig udgifter i forbindelse med SommerOase selvom det flyttes til
en online platform i202I. Dette med baggrund i eksisterende kontrakter
med fx Bygholm Landbrugsskole,

Respons:
SpØrgsmål til kompensation og hjælpepakker; endnu ikke helt sikker på det
endelige beløb.
Beslutningen om at aflyse SommerOase betyder, at så frasiges
hjælpepakker for 2021. Der kan ikke udbetales hjælp til noget, der er aflyst.

Ad pkt. 4: Visionsdrøftelse, herunder mål og handlingsplaner
Generalsekretær Ruben Dalsgaa rd orienterer,

Meget af det, der blev fremsat som ønsker og handlemuligheder januar
2020 er blevet sat på pause - men nogle andre punkter er blevet styrket
gennem pandemien og heraf følgende nedlukning. Netværkets ressourcer
er trådt tydeligere frem og der er kommet fokus på deling af netværkets
ressou rcer.

Der er taget skridt til samarbejde med Folkekirkens migrantarbejde.
Samarbejde omkring præsteuddannelse er positivt og fyldt med gode
muligheder.
Et vigtigt fokus er fortsat frimodig, sund karismatik.

Samarbejdet med skolerne står også som et vigtigt fokuspunkt for 2021,.
dænsk * *æ**
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Ad pkt. 6: Fastsættelse af kontingent
Lederskabet foreslår, at kontingentet på 255 DKK pr, medlem over l-8 år
fastholdes. Ligeledes foreslår lederskabet, at kontingentet for
præstemedlemmer fastholdes på 500 DKK

Kontingentet godkendes enstem migt.

Ad pkt. 7: Valg til lederskabet
Merete Kristiansen og Jan Korsholm er på valg. Merete Kristiansen
modtager genvalg. Jan Korsholm modtager ikke genvalg.

Opstillede:
Merete Kristiansen, Odder
Marianne Muff Førrisdahl, Esbjerg

Der er forud for repræsentantskabsmødet lagt beskrivelse af kandidaterne,

Stor tak til Jan Korsholm for tjenesten i lederskabet.

De to opstillede kandidater vælges enstemmigt.

Ad pkt. 8: Valg til vejlederrådet
Anders Michael Hansen er på valg. Lederskabet indstiller til genvalg.
Anders Michael Hansen vælges enstemmigt.

Ad pkt. 9: Behandling af indkomne forslag
lngen indkomne forslag.

Ad pkt. 10: Evt.
lngen kommentarer

Godkendt og underskrevet af:

o,-{t-r'
Michael Sjælland, dirigent Jane Baumgartner, referent
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