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Referat – generalforsamlingen i Mahabba administration 12.05.2022 

Medlemmmer af foreningen Mahabba Administration - https://mahabba-admin.dk var indkaldt 

med tre ugers varsel til ordinær generalforsamling 12. maj 2022 kl. kl. 16:30 – 17:30 online.  

 

Vedtægterne for foreningen er vedhæftet.                                                                                                                

Se her de punkter i vedtægterne, der vedrører generalforsamlingen.  

------------- 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. 

Generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel. 
Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset det fremmødte antal medlemmer. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 
4. Valg af bestyrelse 
5. Valg af revisor 
6. Eventuelt 
---------------- 
Mahabba Administration ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højest 6 personer, der vælges af generalforsamlingen. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at ca. halvdelen er på valg hvert år 
Alle medlemmer kan opstille kandidater til bestyrelsen. Forslag skal dog fremsendes, så de er formanden i hænde 
senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 

Referat for generalforsamlingen 12. maj 2022 kl. 16:30 – 17:30 
1. Indledning v. bestyrelsesformand Niels Peter Nielsen 

Joh 14, 15-21. 
Pinsen er en vigtigt begivenhed -  
Gud tager bolig i mennesker, der åbner sig for ham. Guds tempel og Guds ånd bor i os. 
Kristendommen er en personlig relation til Gud. 
Guds ånd kommer som en rensende ild. Renser det ud som hindrer os i at se Guds klare lys. 
Gud ønsker at fylde os med åndens gaver. 
Den Danske Salmebog nr. 299: ”Ånd over ånder kom ned fra det høje – vær i vort hjerte 
Guds kærligheds tolk”. 
 

2. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Karsten Bach 
Referent: Else Wiwe 
 

3. Bestyrelsens beretning 2021 v. bestyrelsesformand Niels Peter Nielsen 
- Mahabba-administration afholdt foreningens første generalforsamling den 16. april 

2021 hvor formandsberetning og regnskab blev fremlagt og godkendt af 

generalforsamlingen.  

- Årsmødet/inspirationsdagen som var planlagt til den 27. februar 2021 blev på grund af 

Corona ikke afholdt.  

- Ungdomskonferencen blev afholdt i august 2021. Her stod Mahabba-admin for den 

økonomiske styring og der blev givet et tilskud til konferencen på kr. 32.000 fra 

BorgFonden.  

https://mahabba-admin.dk/
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Sebastian Olesen siger om konferencen: ”Glæde og taknemlighed fylder efter en skøn 

Mahabba ungdomsweekend i Odense. Cirka 60 personer fra hele Danmark deltog den 

20.-22. august i Bykirken for at lære mere om, hvordan vi som kristne kan elske 

muslimer med Guds ubetingede kærlighed. I weekenden var der sat tid af til både 

lovsang og bøn, og flere oplevede her at blive berørt af Guds kærlighed til mennesker” 

- Mahabba-admin har i 2021 oprettet eget forlag med navnet: Forlaget Mahabba med 

tilhørende ISBNnumre. 

- Der er på nuværende tidspunkt 24 medlemmer i Mahabba-admin. Ifølge vedtægterne 

kan der være op til 25 medlemmer. Alle 24 medlemmer er blevet indkaldt til 

generalforsamlingen.  

- Bestyrelsen har i 2021 arbejdet med oversættelse af Friendship First materialet. 

Elevhæfte, lederhæfte og kursets 6 DVD afsnit blev færdigoversat af Sara Dahlmann i 

2021, og materialet forventes udgivet på Mahabba Administrations forlag medi 2022 

med titlen "Venskab Først".  
 

- Beretningen blev godkendt. 

 
4. Årsregnskab 2021 v. kassereren Poul Martin Aalling Nielsen 

Revisoren har gennemgået alle bilag og fundet regnskabet i orden. 
Der har i 2021 været indtægter på i alt kr. 46.605, - som kommer fra gaver, fondsmidler, 
konferenceindtægter og indsamling. 
Regnskabet for 2021 balancerer med et overskud kr. 5135,83 
Egenkapital ved årets afslutning: kr. 9709,19 
Mahabba Admin. takker Irene Nielsen, som har assisteret med bogføring  
 

Årsregnskab og årsrapport blev godkendt. 
 

5. Valg til bestyrelsen.  
På valg er Else Wiwe og Poul Martin Aalling Nielsen – de modtager begge genvalg.  
Begge blev genvalgt 
 

6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslog Hugo Martinussen 
Hugo Martinussen blev valgt som revisor for et år.  
Mahabba admin. sætter stor pris på Hugo Martinussens værdifulde indsats og hjælp.  
 

7. Eventuelt 
Ikke noget under eventuelt 

 
 


