Vallekilde Valgmenighed
Referat fra årsmøde

Den 31. marts 2016

Formand Berit Hansen bød velkommen til årsmødet til 25 fremmødte. Dagsorden til årsmødet er
trykt i kirkebladet. Forsamlingen startede med at synge ”Det er så køhnt, det er så dejle”.
Dagsorden
1.

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Erling Christensen blev valgt
Referent: Mette Fink Bentsen blev valgt
Ordstyreren konstaterede, at årsmødet er lovlig indvarslet
ved annoncering i Ugeavisen i Odsherred 15.03.2016, i
kirkebladet, der er udsendt til medlemmerne samt i kirken.
I henhold til vedtægterne skal årsmødet afholdes i første
kvartal. Indvarsling og tidspunkt er opfyldt, og årsmødet er
dermed beslutningsdygtigt.

2.

Valg af stemmetællere

Linda Bach og Anker Kragh blev valgt

3.

Bestyrelsens beretning
v/formanden

Formandens beretning er vedlagt som bilag.

Beretning fra udvalgene

Supplement fra Janne Sulkjær:
Der er reformationsjubilæum næste år. Janne fortalte om
tiden op til reformationen, om Martin Luthers intention om
at ændre kirken og om ophængningen af hans teser på
kirkedøren i Wittenberg, hvilket satte gang i reformationen. På provstiplan koordineres arrangementer i forbindelse med jubilæet.
Der planlægges en udenlandsrejse en gang i 2017. Turen
vil gå til England.
Vedr. kirkens alterparti er tæppet slidt, skranken er leddeløs, og læderet på knæfaldet er slidt. Bestyrelsen og
Janne har kontaktet arkitekt Nicolai de Gier, der vil
komme med forslag til, hvordan alterpartiet kan fornyes
på en smuk måde.
Kirkegårdsudvalget ved Jens Lundgaard:
Udvalget har i år været samlet fem gange, da arbejdet
med naturkirkegården virkelig tog fart i sommeren 2015.
udvalget tog sammen med anlægsgartner Lasse Søborg
Jensen på inspirationstur til naturkirkegården i Holbæk.
Lasse udarbejdede tre oplæg, som udvalget så på og
valgte det, der nu er etableret. Der er lavet 31
urnegravsteder, men det er muligt at udvide. Det er en
naturkirkegård, hvor der er plantet forskellige blomster og
græsser, så der vil være smukt fra det tidlige forår til
efteråret. Der bliver sat en granitvase, som er det eneste,
der må bruges. Der er lavet et oplæg til retningslinjer, som
bestyrelsen skal godkende. Der er i alt blevet brugt
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208.000 kr., og midlerne hertil er fremkommet, da der er
lavet gode investeringer med midler fra legatgravstederne. Bestyrelsen holder indvielse/besigtigelse af naturkirkegården efter gudstjenesten den 5. maj.
En stor tak til Palle Maarbjerg for det store arbejde han
har udført i kirkegårdsudvalget igennem mange år.
Mødeudvalget ved Berit Hansen:
Årets mødekalender er sendt ud sammen med kirkebladet. Det er hvert år et puslespil at få placeret alle årets
aktiviteter i kalenderen.
Årets tema er det gode liv. Er valgt for at gøre os tanker
om, hvad vi ønsker for vores liv, – hvad drømmer vi om.
Det er to hele dage, der begge starter med et teaterstykke
og derefter kreativt værksted i Friskolen. Der var 40
deltagere i alderen fra 4-80 år den første dag. Alle lavede
et billede og fortalte om baggrunden for det. En meget
berigende oplevelse.
Der er planlagt en sjov udflugt til Sporvejsmuseet på
Skjoldenæsholm.
Der er flere programmer, som man kan tage og dele ud til
andre. Alle er velkomne til arrangementerne.
Julehilsenudvalg ved Inge Jespersen:
Julehilsenudvalget, der består af fem personer, mødes én
gang om året - først i december og taler om, hvem der
skal besøges. I 2015 blev 20 medlemmer besøgt. Det er
dejligt at have god tid til besøgene, og det betyder meget
for de medlemmer, der bliver besøgt. Udvalget hører
gerne, hvis man kender nogle medlemmer, der vil have
glæde af besøg.
PR-udvalget ved Kirsten Rubæk:
Den 6. september 2014 afviklede vi kulturmøde med
andre religioner. Startede i kirken med bøn, sang og
optræden. Derefter fællesspisning i Friskolen. Der bliver
nyt kulturmøde den 9. april på lignende måde, men det er
et ønske fra de deltagende repræsentanter, at der bliver
kaffebord efter arrangementet i kirken. Der har været et
stort stykke i ugeavisen i denne uge om arrangementet.
Temaet er fred.
Kommunens integrationsråd indstillede Valgmenigheden
til årets kulturpris, som dog gik til anden side.
Tirsdagstræf har nu kørt i 9 år. Deltagerne er meget glade
for, at det er hver tirsdag i sæsonen fra uge 43 til påske.
Der er stor opbakning og deltagelse fra alle sider. Der
kommer deltagere fra et større område i et antal fra 1149. A-skiltet ved vejen sættes ud dagen før og fungerer
fint – også som PR.
Mener fortsat, det er godt med iøjnefaldende, ensartede
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og dermed genkendelige månedsannoncer, som dækker
alle Valgmenighedens åbne tilbud. Alle arrangementer
formidles via pressemeddelelser, og der stor velvillighed
fra Ugeavisen i Odsherred og Nordvestnyt til at bringe
disse.
Berit er også med i Medborgerhuset i Hørve, som nu kan
fejre fire års fødselsdag. To gange i sæsonen besøger
Medborgerhuset og Tirsdagstræf hinanden.
Janne: Opfordrer til at komme til kulturtræffet den 9. april
og tage nogle flere med. Det var en stor oplevelse sidste
gang. Hver kultur kommer med bøn og sang, og så vil der
også blive en fælles bøn
Redaktionsudvalg ved Benned Hansen:
Udvalget har to opgaver: kirkeblad og hjemmeside og
mødes i forbindelse med udgivelse af kirkebladet.
Indholdet i det aktuelle kirkeblad drøftes, og der er også
løbende en dialog om udformningen af kirkebladet. Umiddelbart er der ikke planer om større ændringer, men der
justeres, hvis udvalget finder det hensigtsmæssigt.
Hjemmesiden er drøftet, og der er set på alternative muligheder og priser. Det er et meget kompleks område, og
vedligeholdelse og opdatering er en stor og forpligtende
opgave.
Redaktionsudvalget gennemgår en gang om året indholdet på hjemmesiden og aftaler hvilke aktiviteter, der
skal være på siden i det kommende år. Det er udvalgets
opfattelse, at man på hjemmesiden skal finde faste oplysninger og oversigt over arrangementer, og at hjemmesiden ikke skal opdateres løbende, men at det er tilstrækkeligt kvartalsvis.
Når ønsker til det næst år er samlet, får udvalget et tilbud
fra WEBtil v/Freddy Sebastian, der også indeholder
opsætning af kirkebladet. Tilbuddet bliver gennemregnet,
og udvalget tager stilling til, om det skal indstilles til bestyrelsen til accept.
Udvalgets samlede konklusion er en anbefaling af, at vi
indtil videre beholder vores hjemmeside i den nuværende
form og fortsat betaler for den løbende vedligeholdelse.
Umiddelbart er der ikke grund til at skifte leverandør, da
udvalget ikke mener, at vi kan få tilsvarende ydelser
billigere og/eller bedre andre steder, men mulighederne
vurderes selvfølgelig løbende.
Redaktionsudvalget vil meget gerne have input fra medlemmerne.
Spørgsmål og kommentarer til beretningerne:
Jytte spørger om retningslinjer i forhold til gravsten på na-
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turkirkegården.
Jens: Der er i forslaget til retningslinjer beskrevet
størrelsen på gravsten.
Jens L. udtrykker, at han mener, at en hjemmeside hele
tiden skal være ajourført, ellers har den ingen mening.
Janne: der sker også noget på hjemmesiden udover kvartalsvis. De arrangementer, der har været, fjernes på forsiden, men fremgår stadig på kalenderen, så man kan se
aktivitetsniveauet.
Anker Kragh mener, at den nye kirkegård mere er et anlæg end en naturkirkegård.
Jens Christian erindrer om, at det var en stor succes
sidste gang, vi holdt årsmøde for de grundtvigske valg- og
frimenigheder, og at der måske er en drejebog.
Linda spørger, om de forskellige valgmenigheder samarbejder om hjemmesider.
Janne: det er ikke tilfældet.
Kirsten R. opfordrer til en tak til Annie Westphael for
hendes arbejde med at sørge for, at der er kunst på
væggene.
Alle beretninger blev taget til efterretning.
4.

Forelæggelse af revideret
regnskab til godkendelse

Gennemgang af det udsendte regnskab, herunder
bemærkninger fra revisionen.

v/kasserer Jytte Gynther

Jens Christian spørger, hvor indtægter for leje af Friskole
og kirke fremgår. Det er under Indtægter – husleje.
Bestyrelsen har stadig et problem vedr. oplysningerne fra
Skat. Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer, der ikke
havde oplyst, blev sat 2% op. Det er nu muligt, at man
kan give tilladelse til, at kassereren kan gå ind på Skat og
se skattepligtig indtægt, men man kan så også se formue.
Der kan evt. blive skrevet i kirkebladet, hvordan man giver
den tilladelse.
Janne: det har været drøftet flere gange i bestyrelsen, og
holdningen har været, at man skal se, om Skat kan lave
det sådan, at kassereren ikke kan se formuen. Spørgsmålet bliver behandlet på Årsmødet i Foreningen af
Grundtvigske Valg- og Frimenigheder i juni, og herefter
tager bestyrelsen stilling til, hvordan der orienteres.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
samt en suppleant

Bestyrelsesmedlemmer:
Berit Hansen, Neel Forchhammer, Betty Rathnov og
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Mogens Olsen blev valgt.
Suppleanter:
Birthe Nielsen blev valgt
6.

Valg af statsautoriseret revisor
og folkevalgt revisor

Statsautoriseret revisor: RSM+ blev valgt

7.

Valg af Kirkegårdsudvalg

Gitte Sonne blev valgt.

8.

Udpegning af medlemmer til flg.
udvalg

Mødeudvalg: Berit Hansen, Birthe Breiner, Janne
Sulkjær og Karen Olsen.

Folkevalgt revisor: Jens Rubæk blev valgt

Julehilsenudvalg: Inge Jespersen, Janne Sulkjær,
Leanne Christiansen, Sigrun Christensen og Karen
Andersen.
Pr-udvalg: Kirsten Rubæk,
Antvorskov og Janne Sulkjær

Betty

Rathnov,

Jacob

Redaktionsudvalg: Ulla Margrethe Hansen, Kirsten
Schou, Benned Hansen og Janne Sulkjær.
Bestyrelsen drøfter, om de nuværende udvalg er repræsentative, eller om der er behov for ændringer.
9.

Indkomne forslag

Ingen

10.

Evt.

Janne: Sidste tilmelding til årsmødet i Ryslinge er den 24.
april. Man skal tilmelde sig til Janne, der sørger for fælles
tilmelding. Der ligger årsskrift, man kan tage.
Medlemsliste kan afhentes hos Janne.
Ordstyreren takkede for et godt møde.
Formanden takkede ordstyreren for god mødeledelse og
takkede alle fremmødte for den gode stemning og debat,
og udtrykte, at bestyrelsen har godt mod på at fortsætte
arbejdet.
Sluttede med at synge Nu er jord og himmel stille.

Ref: Mette Fink Bentsen

