Vallekilde Valgmenighed
Referat fra årsmøde

Den 14. marts 2018

Formand Berit Hansen bød velkommen til de 23 fremmødte. Dagsorden til årsmødet er trykt i
kirkebladet. Forsamlingen startede med at synge ’Vintergæk er brudt af mulden’
Dagsorden
1.

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Ulla Margrethe Hansen
Referent: Anne-Birthe Køppen
Ordstyreren konstaterede, at årsmødet er lovligt
indvarslet ved annoncering i ugeavisen i Odsherred d. 3.
marts 2018, 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

3.

Bestyrelsens beretning
v/formanden
Beretning fra udvalgene

Jens Lundgård og Grete Nielsen

Formandens aflagde bestyrelsens beretning – vedlagt
som bilag.
Følgende kommentarer:
Der opfordres til at spørge konfirmandforældre om de vil
deltage i bestyrelses. Svar: Forældrene er aktive og med
til at lave børnekirke og enkeltstående arrangementer
men ikke interesserede i at gå ind i bestyrelsen p.t.
Der opfordres til at der laves en fællesbrochure om
temaer og arrangementer i provstiet. Svar: Ideen er god,
men det er svært at lave for et helt år, da de andre ikke
planlægger så langt frem. Måske kunne man findes nogle
fælles temaer i Provstiet.
Formandsmøderne i provstiet hvert halve år giver god
inspiration til formandsarbejdet.
Tak til Janne for litteraturkreds om tirsdagen.
Persondataforordningen træder i kraft 25/5-2018. Det
kræver politik omkring medlemsdata, opbevaring, sletning
mv. Disse ting skal være tilgængelige på hjemmesiden.
Der er også strengere regler for mails.
Det blev pointeret, at loven har været der hele tiden, men
nu strammes der op på regler og bøder.
Mødeudvalget ved Berit Hansen:
Består af Janne, Kirsten og Berit. Mødes august og
september for at finde et tema med fokus på relevante
emner i tiden. Det gælder om at finde nogle aktuelle
emner med interesse for mange. Berit efterlyser nye
emner og forslag til foredragsholdere. Opfordring til at
henvende sig om dette. Derefter lægges en plan, som i
2018 er ’Gaven’ , som der blev holdt et rigtig godt
foredrag om. Der kommer flere mødedatoer med dette
tema – se vores årsplan.
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Udover temamøderne er der vores sommertur til maj.
Koncerterne er lagt ud til Hanne Helledie.
Tirsdagstræffet ved Kirsten Rubæk: Kører på 11 år
med Betty samt andre hjælpere. Der holdes træf fra
efterårsferie til påske. Der kommer mange hver gang,
både nye og gamle. Til det sidste møde evalueres og
planlægges næste års tirsdagstræf. Gennemsnitlig 30
deltagere. Kaffen serveres nu med det samme, der
synges og så kommer selve temaet.
Kirkegårdsudvalget ved Jens Lundgaard: 2 møder
forår og efterår.
Naturkirkegård har fået ekstra nye planter og ekstra
vedligehold.
Fællesgrav var mosbegroet. Blev skrællet af og skæve
birketræer blev fældet. .Nyt anlæg med granitvaser
omkring stenen er anlagt.
Der er plantet 2 rønnebærtræer. En stor birk, der
ødelagde et bøgetræ er også fjernet. Udvalget har drøftet
pasning af bøgehække, som max. må være 30 cm. høje.
De klippes ind som forsøg. Styrelsen har sagt OK til
dette. Få kistebegravelser giver tomme områder, som
kræver meget vedligehold. 4 steder bliver ryddet og
omdannet til ’oaser’ med bænke, for at undgå triste
områder.
Julehilsenudvalg ved Inge Jespersen. Holder 1 møde
om året. 4 deltagere Janne, Karen, Sigrun og Inge. Der
blev afleveret 20 hilsener i 2017. Fortæl gerne, hvis
nogen trænger til et besøg. Der gives blomster, vin eller
chokolade. Det vækker stor glæde, når udvalget kommer
ud med denne hilsen.
Redaktionsudvalg ved Kirsten Schou. Samles 1 md.
før udgivelse. Der er faste rubrikker, resten planlægges
med forsidefoto efter årstiden, samt en tekst til årstiden
eller lejligheden, også gerne et digt. så vidt muligt
kommer der også indlæg med fra andre, men det lykkes
ikke altid. En gang om året skal bladet indeholde
årsoversigten med alle årets arrangementer. Opfordring til
at komme med indlæg. Fint samarbejde med Freddy
Sebastian, som også står for hjemmesiden.
Alle beretninger blev godkendt .
4.

Forelæggelse af revideret
regnskab til godkendelse
v/kasserer Jytte Gynther

Gennemgang af det udsendte regnskab.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 23.996.
Regnskabet blev godkendt.
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5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
samt en suppleant

Bestyrelsesmedlemmer: På valg er : Berit Hansen,
Neel Forchhammer, Betty Rathnov og Mogens Olsen.
Alle genvalgtes.
Suppleant . På valg er : Birte Nielsen (er trådt ind i
bestyrelsen, og sidder et år) Da ingen meldte sig,
bemyndiges bestyrelsen til at vælge en suppleant.

6.

Valg af statsautoriseret revisor
og folkevalgt revisor

7.

Valg af medlem til
Kirkegårdsudvalg

8.

Udpegning af medlemmer til flg.
udvalg

Statsautoriseret revisor: RSM Plus modtog genvalg
Folkevalgt revisor: Jens Rubæk modtog genvalg.

Kirsten Andersen
Mødeudvalg : Alle kan henvende sig. Berit, Kirsten og
Janne fortsætter
Julehilsenudvalg: Udvalget fortsætter uændret.
Redaktionsudvalg: Kirsten, Bennet og Ulla-Margrete
fortsætter.

9.

Indkomne forslag

Ingen

10.

Evt.

Janne : Vil gerne ændre kontingentbetaling til
Landsforeningen, fordi medlemsopgørelse ikke er ens.
Mødet bakkede op om dette synspunkt.
Inge : Bog om Riisegård vedr. legat. Karen Olsen træder
ind i legatbestyrelsen i stedet for Inge. Vi har fået et beløb
hvert år. Tak til Inge !
Niels Rasmussen : Vedr. indkvartering af gæster til
årsmøde. Modtager gerne henvendelser om ledige
sengepladser. Morgenmad kan fås i friskolen.
Janne : Alle vil overnatte på Højskolen. Opfordrer til at bo
privat, da der ikke er værelser til alle på Højskolen.
Janne takkede for opmærksomheden til hendes 25 års
jubilæum, hvor der var mange deltagere.
Formanden fik tak for sit arbejde.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede ordstyrer og referent.
Mødet sluttede med sangen ’Velkommen lærkelil’.

