Vallekilde Valgmenighed
Referat fra årsmøde

Den 23. marts 2017

Formand Berit Hansen bød velkommen til årsmødet til 20 fremmødte. Dagsorden til årsmødet er
trykt i kirkebladet. Forsamlingen startede med at synge ”Det er i dag et vejr”.
Dagsorden
1.

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Ulla Margrethe Hansen blev valgt
Referent: Mette Fink Bentsen blev valgt
Ordstyreren konstaterede, at årsmødet er lovlig indvarslet
ved annoncering i Ugeavisen i Odsherred 14.03.2017, i
kirkebladet, der er udsendt til medlemmerne samt i kirken.
I henhold til vedtægterne skal årsmødet afholdes i første
kvartal. Dette er opfyldt, og årsmødet er dermed beslutningsdygtigt.

2.

Valg af stemmetællere

Karen Andersen og Birthe Nielsen blev valgt

3.

Bestyrelsens beretning
v/formanden

Formandens beretning er vedlagt som bilag

Beretning fra udvalgene

Mødeudvalget ved Berit Hansen:
I august og september er der den største aktivitet, hvor
næste års program planlægges. Mødeudvalget beslutter
her næste års tema og udflugtsmål. Udvalget mødes
jævnligt og foretager den praktiske planlægning af de
enkelte arrangementer.
Tirsdagstræffet ved Kirsten Rubæk:
Der kommer en meget varieret flok deltagere til sæsonens
arrangementer fra uge 43 til påske. Der har været mellem
20 og 56 i denne sæson – i alt over 600 deltagere til
sæsonens 19 træf. Eftermiddagene starter kl. 14 med
kaffe og god snak ved bordene, og kl. 14.30 er dagens
tema på programmet. Emnerne tilrettelægges i stor
udstrækning efter deltagernes interesser og forslag.
A-skiltet ved vejen er godt, - det er meget synligt for
forbipasserende, og der kommer deltagere fra hele
Odsherred til langt ind i Holbæk Kommune. Det økonomiske hænger fint sammen. Deltagerne lægger, hvad de
har lyst til for kaffe og boller, og foredragsholderne får to
flasker vin.
Der er ikke længere et PR-udvalg, men tirsdagstræffet
fungerer meget fint som PR for valgmenigheden. Den
genkendelige månedsannonce med det orange kors
kommer i Ugeavisen i Odsherred, og herfra ses meget
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stor velvillighed til at bringe pressemeddelelserne, som
Kirsten sender.
Kirkegårdsudvalget ved Jens Lundgaard:
Kirkegårdsudvalget består af fem medlemmer, heraf et
medlem fra bestyrelsen, kirkeværgen samt tre valgte
medlemmer, der hver er valgt for en treårig periode.
Der er udarbejdet retningslinjer for brug af naturkirkegården. Der sker nu en genplantning for planter, der er
gået ud. Der er bevilget ekstra timer til at holde
naturkirkegården, da der går nogle år, før planterne
dækker.
Hele kirkegården er gennemgået, træer og buske bliver
reguleret og erstattet, så udsynet over kirkegården ikke
forstyrres.
Græsset på fællesgraven udskiftes meget snart.
Der er oprettet et gavelegatgravsted til medlemmer, der
har arbejdet frivilligt for valgmenigheden i 25 år. Dette
gravsted vedligeholdes på kirkens regning i 25 år. Der er
udarbejdet retningslinjer herfor, som er vedtaget af
bestyrelsen.
Der blev stillet forslag, om der kan være blomster på de
tomme gravsteder, som evt. kan bruges til alterbuketter.
Jens tager spørgsmålet med til kirkegårdsudvalget. Det
har tidligere været drøftet, og man skal være opmærksom
på, at det medfører ekstra arbejde til graveren.
Julehilsenudvalg ved Karen Andersen:
Mødes en gang om året og beslutter, hvem udvalgets
medlemmer hver især skal besøge. Man finder ud af,
hvilken hilsen, der vil passe bedst til den enkelte person –
vin, chokolade, blomster.
Redaktionsudvalg ved Benned Hansen:
Mødes fire gange om året i forbindelse med hvert blad.
Indholdet drøftes, og Janne har det største arbejde med
bladet. Indlæg fra andre vil være meget velkomment.
Betty skriver i hvert blad fra bestyrelsen.
Spørgsmål og kommentarer til beretningerne
Der var spørgsmål til beretningen i forhold til bestyrelsens
stillingtagen til Vallekilde som byzone eller som landzone.
Hele byen er blevet spurgt, og der har været et stormøde
på højskolen. Der var mest stemning for at beholde
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Vallekilde som landzone. Kirken har valgt at støtte op om
dette og har samtidig givet udtryk for, at man går ind for,
at der skal være en bevarende lokalplan.
Der er kommentarer vedr. beplantning på tomme
gravsteder. Ideen er opstået efter besøg andre steder.
Alle beretninger blev taget til efterretning.
4.

Forelæggelse af revideret
regnskab til godkendelse
v/kasserer Jytte Gynther

Gennemgang af det udsendte regnskab.
Der har været et mindre forbrug end budgetteret, idet
løbende vedligeholdelsesopgaver, som ikke var akutte, er
blevet udskudt fra 2016 til 2017.
Det drøftes, hvordan der evt. kan investeres på anden
måde, så der bliver et bedre afkast.
Regnskabet blev godkendt.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
samt en suppleant

Bestyrelsesmedlemmer: Niels Rasmussen,
Kirsten Rubæk og Børge Nielsen blev valgt.
Suppleant: Birthe Nielsen blev valgt

6.

Valg af statsautoriseret revisor
og folkevalgt revisor

7.

Valg af medlem til
Kirkegårdsudvalg

8.

Udpegning af medlemmer til flg.
udvalg

Statsautoriseret revisor: Beierholm blev valgt
Folkevalgt revisor: Thor West Nielsen blev valgt

Jens Christian Larsen blev valgt.
Mødeudvalg: Berit Hansen, Birthe Breiner, Janne
Sulkjær. Udvalget kan supplere sig, hvis der viser sig
interesserede.
Alle er velkomme til at komme med ideer til
arrangementer og til kunstudstillinger i Friskolen
Julehilsenudvalg: Inge Jespersen, Janne
Sigrun Christensen og Karen Andersen.

Sulkjær,

Redaktionsudvalg: Ulla Margrethe Hansen,
Kirsten Schou, Benned Hansen og Janne Sulkjær.
9.

Indkomne forslag

Ingen

Vallekilde Valgmenighed
10.

Evt.

Efter henstilling fra bestyrelsen blev det drøftet, om
gudstjenesten skulle flyttes til kl 10.30, og om
gudstjenesterne i juli skulle aflyses.
Der var enighed om, at der er mange overvejelser i
forhold til lukning i juli måned, bla. personalets
ferieafholdelse, og at f.eks. sommerhusgæster måske
gerne vil komme i kirke. Der var forslag om, at man
måske kan holde nogle anderledes gudstjenester nogle
søndage i sommerperioden.
Vedr. flytning af tidspunktet var der enighed om, at der
ikke var nogle vægtige grunde til at ændre til kl. 10.30.
Bestyrelsen har drøftet, om kirkebladet kun skulle
udkomme tre gange om året i stedet for fire på grund af
de øgede portoudgifter.
Nogle kirker tilbyder, at man kan få kirkeblad på mail, så
man selv vælger, om man vil modtage det elektronisk
eller fysisk.
Der var forskellige tilkendegivelser til ovenstående
spørgsmål, som bestyrelsen vil arbejde videre med.
Ordstyreren takkede for god ro og orden under årsmødet.
Formanden takkede Ulla for god mødeledelse, Mette for
at være referent samt forsamlingen for engagement og
god debat
Årsmødet sluttede med, at forsamlingen sang ”Tunge,
mørke natteskyer” og ”Du, som har tændt millioner af
stjerner”

