DEN DANSKE KIRKE
i BRUXELLES asbl
Rue Washington 27
1050 Bruxelles
Belgien

Referat af generalforsamling
i Rue Washington 27, 1050 Ixelles
22. marts 2022
(1)

Valg af dirigent
Mette Lykke Nielsen valgt med akklamation.

(2)

Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, at brevet med
indkaldelsen af 24. februar var udsendt og modtaget i tide og at indkalselse fra
prædikestolen også havde fundet sted samt at dagsordenen indeholder de
obligatoriske punkter. Dagsordenen blev godkendt.

(3)

Årsberetning
Beretningen in extenso kan læses på kirkens hjemmeside. På trods af
coronarestriktioner har der være stor aktivitet i kirken. 2022 var året, hvor det nye
alter blev indviet under tilstedeværelse af Peter Brandes og udlandsprovsten.
Tusind tak til alle, der har bidraget, herunder initiativtageren, nu afdøde Nina
Paaskesen, og de medlemmer af menigheden og fonde, der har ydet bidrag.
Vi har haft fokus på de mange børn og unge i Bruxelles, og der er kommet godt
styr på ungdomsklubben. Børnelegegruppen trives også i fuldt flor.
Formanden takkede præsten for den indsats, han har ydet igennem ni år. Også tak
til assistenten, Malene, for hendes bidrag. Tak til alle, der i 2021 har været med til
at sørge for, at der er dansk kirke i Bruxelles.
Det ville være vidunderligt, hvis flere bidrog til finansieringen af kirken.
Endelig skal der lyde en tak til kirkens samarbejdspartnere og de mange frivillige i
forbindelse med julemarkedet.
Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning.

(4)

Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab samt forlæggelse af
budget for det kommende regnskabsår
Kasserer Lene Graversen fremlagde regnskabet: Regnskabet gav et
tilfredsstillende resultat med et underskud på godt 22.000 EUR, men bærer præg af
de sidste to års coronavirkelighed, hvor mange aktiviteter har måttet aflyses eller
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udskydes. Mange har endvidere glemt at betale bidrag under epidemien.
Problemerne med overførsel af kirkeskat ser endelig ud til at være løst. Der er sendt
over 3.000 EUR til belgisk Røde Kors, som blev indsamlet i anledning af
oversvømmelseskatastrofen i juli.
På kollegiet er alt igen udlejet efter nogle huller pga. coronaen i 2021. Der er
indkøbt nye senge og indsat nye indre døre for at forbedre sikkerheden.
Kirken har modtaget fondsmidler til en koncert. Julemarkedet gav næsten €30.000
i overskud, mens Skt. Hans desværre måtte aflyses pga. coronaen.
Vi har modtaget 46.000 EUR til kirkeudsmykningen i donationer fra fonde/private.
Udgiftsniveauet er fornuftigt og giver plads til at foretage forbedringer.
Regnskabet blev godkendt.
Jens A. Munch fremlagde budgettet: Vi regner med lidt større indtægter fra
kollegiet i 2022. De forhåbentligt nu løste problemer med overførsel af kirkeskat
burde betyde stigende kontingentindtægter. Det samme bør et stigende
aktivitetsniveau nu, hvor coronaen er i aftagen.
Udgifterne forventes dog også at stige og specielt udgifterne til gas og el.
Afskrivningerne er faldende. Lånet til kirkebygningen kræver 46.000-48.000 EUR
i renter+afdrag. Der er sat 15.000 EUR af til forarbejder til kirkens tiårsplan
(renovation og andre bygningsændringer)
Der skal betales ASBL skat (baseret på kirkens formue). For de to sidste år, hvor
der pga. coronaen ikke er blevet opkrævet skat er beløbet blevet hensat. Grundlaget
for skatteopkrævningen skal præciseres i regnskabet (ordlyden).
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
(5)

Fastsættelse af minimumsbidrag for opnåelse af stemmeret og fristen for
opnåelse af stemmeret på følgende generalforsamling
Det årlige minimumsbidrag, der giver stemmeret, blev fastsat uændret til 240 EUR,
og betalingsfristen er fortsat 31.12 forud for generalforsamlinbgen.

(6)

Valg af medlemmer og suppleanter til rådet
Dirigenten resumerede reglerne.
Følgende medlemmer er på valg:
Torben Toft
Lene Graversen
Bo Skovsbøll
Karin Bundgaard
De blev valgt uden modkandidater.
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Følgende suppleanter var på valg:
Thomas Bardram
Leif Hein Jørgensen
De blev valgt uden modkandidater.
(7)

Valg af revisor
På valg:
Michael Simonsen
Klaus Geil
De blev valgt uden modkandidater.

(8)

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.

(9)

Eventuelt
Dirigenten takkede for et god ro og orden.
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