Vallekilde Valgmenighed
Referat fra årsmøde

Den 28. marts 2019

Formand Berit Hansen bød velkommen til de 24 fremmødte. Dagsorden til årsmødet er trykt i
kirkebladet. Forsamlingen startede med at synge ”Det er forår, og alting klippes ned
Dagsorden
1.

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Ulla Margrethe Hansen
Referent: Mette Fink Bentsen
Ordstyreren konstaterede, at årsmødet er lovligt
indvarslet ved annoncering i Ugeavisen i Odsherred, 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

Jens Westfael og Neel Forchhammer

3.

Bestyrelsens beretning
v/formanden

Formandens beretning inc. Beretning fra mødeudvalget er
vedlagt som bilag

Beretning fra udvalgene
Kirkegårdsudvalget ved Jens Lundgaard:
Tak for et godt samarbejde igennem mange år med
Leanne. Velkommen til ny graver, Lone, der allerede er
kommet med flere forslag, som skal drøftes på næste
møde.
Udvalget mødes to gange om året og gennemgår
igennem kirkegården. I dag er 87 % bisættelser og kun 13
% kistebegravelser. Der er derfor ikke længere behov for
så mange store gravsteder, men flere urnegravsteder.
Kirkegården er blevet ændret, så der er blevet lavet tre
grønne oaser på nedlagte gravsteder.
Der er blevet plantet to rønnetræer af en fornuftig
størrelse på fællesgraven.
Der er opsat ny flagstang på kirkegården. Den er opsat,
så den er synlig fra alle steder.
Den varme og tørre sommer var hård ved hækplanterne
på kirkegården, særlig mange tujaer er gået ud.
Gennemgås på næste møde, hvor det besluttes, hvad der
skal nyplantes
Julehilsenudvalget ved Inge Jespersen:
Mødes og gennemgår listerne, hvor det besluttes hvem,
der skal besøges, og besøgene fordeles. Udvalget vil
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gerne høre, hvis man kender til nogle, der vil have glæde
af et besøg.
Redaktionsudvalget ved Kirsten Schou:
Samles en måneds tid, før det nye blad skal udkomme.
Drøfter hvad bladet skal indeholde og beslutter, hvad der
skal være på for- og bagsiden. Indlæg er meget
velkomne.
Spørgsmål og bemærkninger til beretningerne.
Bemærkning: der mangler lys udenfor ved de små
udgangsdøre, og det sidste trin er meget højt. Bestyrelsen
ser på dette.
Vedr. Folkemødet i Odsherred får kirken ikke et eget telt
på det næste møde
Janne: Tak for en rigtig god beretning. Vedr. spaghettigudstjeneste har vi i kirken børnegudstjenester med spisning bagefter - med forskellig menu.
Alle beretninger blev taget til efterretning
4.

Forelæggelse af revideret
regnskab til godkendelse
v/kasserer Jytte Gynther

Gennemgang af det udsendte regnskab.
Indtægt på gravpladser kommer af indbetaling fra legatgravsteder. Kirken køber sommerblomster og gran, og
indbetalingen indgår desuden i graverens løn.
Vedr. kursreg. Værdipapirer. Skulle opgøres 31.12.2018,
hvor kurserne var meget lave. Der er ikke solgt
værdipapirer.
Udover er ny forsikring: bestyrelsesansvarsforsikring .
dækker punktet Skatter, afgifter og forsikringer også f.eks.
vandafledningsafgift. Den nye persondatalovgivning har
medført flere nye udgifter.
Regnskabet blev godkendt.
Jytte Gynther meddeler, at hun stopper som kasserer
næste år. Beder om, at man tænker på evt. afløser.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
samt en suppleant

Bestyrelsesmedlemmer:
Niels Rasmussen, Anne Birthe Køppen og Lasse Søborg
er valgt for to år. Jytte Gynter er valgt for ét år.
Suppleant: er Birte Nielsen valgt..
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6.

Valg af statsautoriseret revisor
og folkevalgt revisor

7.

Valg af medlem til
Kirkegårdsudvalg

8.

Udpegning af medlemmer til flg.
udvalg

Statsautoriseret revisor: RSM - Beierholm er valgt
Folkevalgt revisor: Thor West Nielsen er valgt
Gitte Sonne er valgt
Mødeudvalg: Janne Sulkjær, Berit Hansen og Kirsten
Schou
Julehilsenudvalg: Inge Jespersen, Karen Andersen,
Sigrun Christensen og Jytte Gynter
.
Redaktionsudvalg: Janne Sulkjær, Ulla Margrethe
Hansen, Kirsten Schou og Benned Hansen

9.

Indkomne forslag

Ingen

10.

Evt.

Medlemmerne kan tænke over, om kirkebladet kun skal
udkomme tre gange om året i stedet for fire. Det vil spare
nogle udgifter og noget arbejde. Som det er nu, følger
udgivelsen årstiderne.
Det kan overvejes, om nogle ønsker at få bladet udsendt
på mail eller vil læse det på hjemmesiden i stedet for at få
bladet fysisk.
Portoen er dyr, så der kan spares penge ved, at der er
flere frivillige omdelere. Man kan henvende sig til Jytte,
hvis man vil dele kirkebladet ud i et område.
Der kommer kun ét kirkeblad pr. husstand
Der spørges, om der er der tæller på valgmenighedens
hjemmeside.
Spørgsmålene drøftes i redaktionsudvalget.
Berit takker Mogens Olsen og Kirsten Rubæk for deres
arbejde i bestyrelsen.
Ulla takker forsamlingen for god ro og orden.
Formanden takker for et godt møde, og der afsluttes med
at synge ”Den kedsom vinter gik sin gang”

