
TIRSDAG DEN 22.FEBRUAR KL. 19.30
I FORSAMLINGSHUSET

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

i GAMMEL EGÅ BEBOERFORENING

DAGSORDEN

1. Valg af Dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kasserens beretning
4. Indkomne forslag
5. Budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 
(alle på valg tager imod genvalg, så du skal ikke være bange for at blive valgt ind mod din vilje)
7. Valg af revisor samt suppleanter

Efter generalforsamlingen spørger vi en af vores lokale præster, Lise Juhl Nielsen: 
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Hvor er folkekirken om 20 år?

”Hvad sker der hvis medlemsflugten fortsætter, og hvad vil kirken gøre for at vende 
udviklingen. Kan Kirken eksistere hvis medlemstallet halveres. Bliver Kirken adskilt fra Staten. 
Kan man forestille sig at der kommer en mere nutidig revision af evangeliets fortolkninger. Kan 
Biblen ende med at blive fortolket som nogle gode historier, som danner grundlag af vores 
kulturelle værdier. Kan man forestille sig en modernisering af de kirkelige handlinger så de 
passer til den fremherskende Darwinistiske verdensopfattelse (den med at vi stammer fra 
aberne) og på den måde fastholde den folkelige opbakning. Eller vil man fastholde hvad flere 
og flere danskere vil opfatte som en middelalderlig "klub", med nogle fantastiske rammer for 
dåb, bryllup og begravelse. Det er nogle af de spørgsmål, vi vil stille Lise, og du vil sikkert få 
nogle svar, som du ikke havde regnet med……”

Hilsen
Bestyrelsen

www.gammelegaa.dk


