
Kirke på vej Danmark generalforsamling 29/2 2022  
Bredgade 20, Roskilde 

Referat 
Peter Tingleff bød velkommen Bl generalforsamlingen og overdrog ordet Bl formanden. 

a. Valg af dirigent og referent  
Nina Leinum blev valgt som dirigent. Dirigenten indledte med at konstatere, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
Johan Linde blev valgt referent 

b. Beretning  
Formanden berettede, at foreningen på samme måde som alle andre har været påvirket af 
Covid-19. Ikke desto mindre har foreningen fortsat mange af sine aktiviteter i det forgangne år 
og også opdyrket nye digitale områder. 
Trygfondens finansiering er udløbet i det forgangne år, men bestyrelsen har besluttet at 
videreføre aktiviteterne med UP-koret. Karin Hersholt er tiltrådt som kasserer i bestyrelsen, da 
der har været behov for at opkvalificere på den front. Der er omkring 70 medlemmer i 
foreningen for nuværende. I 2020 var der en gaveindtægt på 47,000 kr. I 2021 var 
gaveindtægten steget til knap 67.000 kr.  

c. Revideret regnskab til godkendelse 
Det reviderede regnskab blev fremlagt. Årets resultat er et overskud på 169.227 kr. Baggrunden 
for overskuddet er, at der har været budgetteret med 90.000 kr. Herudover har der været 
besparelser som følge af Covid-19 og større gaveindtægter end forventet.  
Regnskabet blev godkendt. 

d. Fremtiden 
Peter Tingleff gjorde rede det kommende års aktiviteter, med en indledende bemærkning om, at 
Kirke på vej er en bevægelse, der øver sig i at lytte til Gud, mennesker og områder og handler 
på baggrund af det sammen. Der arbejdes med baser og eksperimenter af forskellig art, samt 
med Åben Himmel og Praksisnetværket. Der arbejdes fremadrettet også på at etablere 
partnerskaber med lokale kirker. Noget af det, der har fungeret godt i det forgangne år, er 
Rodfæstet for præster online. Denne aktivitet (kirkens pastorale tilstedeværelse) fortsætter, og 
den koster ikke noget for foreningen, da den betales af Folkekirkens midler. Kirkens missionale 
tilstedeværelse (baser og eksperimenter) koster noget for foreningen, og det er her, vi opdyrker 
nyt land. I det kommende år vil der blandt andet blive lagt energi i det nye kor i Ringsted og i 
Himmelske dage.  

e. Indkomne forslag  
Der var ingen indkomne forslag.  

f. Valg til bestyrelse  
Bestyrelsen består af tre valgte, hvoraf de to, Henrik og Johan er på valg i år. 
De to blev genvalgt. 

g. Valg af revisor 
Til næste år omlægges revisionen til to frivillige. Poul Dalgaard, Roskilde og Aksel Mikkelsen, 
Slagelse blev valgt til revisorer.  

h. Eventuel  

Ingen bemærkninger. 




