Vallekilde Valgmenighed
Referat fra årsmøde

Den 24. marts 2022

Formand Berit Hansen bød velkommen.
Der var 28 fremmødte. Dagsorden til årsmødet er trykt i kirkebladet. Forsamlingen startede med at
synge Den blå anemone.
Dagsorden
1.

Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Ulla Margrethe Hansen
Referent: Mette Fink Bentsen
Ordstyreren konstaterede, at årsmødet er rettidigt
indvarslet ved annoncering i Kirkebladet, Ugeavisen
Odsherred samt fra prædikestolen.

2.

Valg af stemmetællere

Jens Rubæk og Helge Fredslund

3.

Bestyrelsens beretning
v/formanden

Formandens beretning er vedlagt som bilag 1

Beretning fra udvalgene

Kirkegårdsudvalg ved Jens Lundgaard
Beretning er vedlagt som bilag 2
Mødeudvalg ved Berit Hansen og Janne Sulkjær
Emnet Natur er blevet valgt for 2022, og der er forberedt
forskellige aktiviteter. Disse omtales i kirkebladet.
Udvalget opfordrer til, at man kommer med forslag til
fremtidige aktiviteter.
Sidste år var emnet Universet. Der var forskellige
aktiviteter, hvor det var en glæde, at der også deltog
børnefamilier.
Julehilsenudvalg ved Inge Jespersen
Der er ét møde om året, hvor man ser medlemslisten
igennem og vurderer, hvem der kan have behov for et
besøg. Der er fire i udvalget, og det er meget hyggeligt.
Modtagerne er meget glade for besøgene.
Redaktionsudvalg ved Janne Sulkjær
Arbejdet i udvalget har været ramt af corona, så en del af
arbejdet er foregået pr. telefon. Normalt mødes udvalget,
før bladet skal udgives, og på mødet opdateres
hjemmesiden også. Udvalget modtager meget gerne
indlæg og ideer til indholdet.
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Alle beretninger blev taget til efterretning
4.

Forelæggelse af revideret
regnskab til godkendelse

Berit Hansen gennemgik det udleverede regnskab
Et par uddybende spørgsmål blev besvaret
Der var debat vedr., at det forelagte regnskab ikke var
underskrevet.
Regnskabet blev godkendt med det forbehold, at det skal
fremlægges med revisors underskrift på næste
bestyrelsesmøde.
Regnskabet er i år elektronisk underskrevet og fremsendes af revisionsfirmaet til alle bestyrelsesmedlemmer.
Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden.
Der blev henstilles til, at regnskabet til næste årsmøde vil
være revideret og underskrevet.
Til orientering er der vedr. budget 2022 lavet nogle
ændringer i forhold til det udsendte, men det er samme
samlede beløb.

5.

Fastsættelse af medlemsbidrag
Det drejer sig om medlemsbidrag for 2023
for det kommende år
Bestyrelsen foreslår, at
1. medlemsbidraget skal være 2,4%
2. unge mellem 18 og 30 år betaler halv takst
3. Nye medlemmer tilbydes halv takst de første to år
4. Bestyrelsen i helt særligt tilfælde kan lave
individuelle aftaler
Man har tidligere opkrævet 100 kr. for unge under
uddannelse. I efteråret blev der udsendt brev til alle unge
med oplysning om de nye vedtægter og om reglerne vedr.
skat. Udenbys medlemmer har også betalt halv takst, og
det drøftes i bestyrelsen, hvor grænserne for udenbys
går.
Vedr. punkt 4 besluttede årsmødet, at de beløbsmæssige
konsekvenser af bestyrelsens bemyndigelse skal fremgå i
regnskabet i en note.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget med stort flertal.
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6.

Bestyrelsesmedlemmer:
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valgt:
samt en suppleant
Vagn Elkjær,
Neel Forchhammer,
Emil Søe,
Berit Hansen
Suppleant:
Valgt:
Ellen Andreasen

7.

Statsautoriseret revisor:
Valg af statsautoriseret revisor
RSM Plus
og folkevalgt revisor
Folkevalgt revisor:
Jens Rubæk

8.

Valg af medlem til Kirkegårds- Valgt:
udvalg
Gitte Sonne for 3 år
Lars Sjelborg for 1 år
Øvrige medlemmer er Jens Lundgaard, Kirsten Andersen
og Lasse Søborg

9.

Mødeudvalg:
Udpegning af medlemmer til flg.
Vagn Elkjær, Janne Sulkjær, Berit Hansen,
udvalg
Kirsten Schou, Anne Birthe Køppen
Forslag om at spørge Ellen Andreasen
Julehilsenudvalg:
Fremover består udvalget af Linda Bach, Jytte Gynther,
Karen Andersen og Janne Sulkjær
Redaktionsudvalg:
Benned Hansen, Kirsten Schou, Ulla Margrethe Hansen
og Janne Sulkjær
Alle udvalg har mulighed for at supplere sig selv

10.

Indkomne forslag

Jens Lundgaard fremlagde forslag til vedtægtsændringer
for kirkegården.
Forslaget er vedlagt som bilag 3.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal
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11.

Evt.

Det blev foreslået, at kirkebladet skal udkomme tre gange
om året i stedet for fire. Dette drøftes i bestyrelse og
redaktionsudvalg.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Formanden takkede for fremmødet og god debat.
Årsmødet sluttede med, at vi sang: Kringsatt af fiender
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Beretning - Kirkegårdsudvalget 2022
Efter godkendelsen på seneste årsmøde udbød kirkegårdsudvalget opgaven med udskift-ning
af hæk, græsanlæg omkring kirken samt plantning af 4 træer til 3 anlægsgartnere. Den ene
ønskede ikke at give tilbud, hvorfor vi valgte mellem de 2 tilbud vi fik og det blev Odsherred
Have & Anlæg der fik opgaven.
Arbejdet med udskiftning af hæk er nu tilendebragt, således at alle buksbomhække er fjernet og
erstattet af taks, ligesom næsten alle tujaer er udskiftet med taks, således at der alene er
bøgehække og taks med undtagelse af hækkene på gravstederne langs den asfalterede
parkeringsplads. Vi nåede væsentlig længere med udskiftningen end forventet, idet vi undlod at
plante hæk mellem en del af de gravsteder der ikke er i brug, men det er dog således at såfremt
der er nogen der ønsker et bestemt gravsted, hvor der ikke er plantet hæk mellem
gravstederne, kan disse plantes igen således at gravstedet kan bruges igen. Det er dog vores
oplevelse at dette ikke/meget sjældent vil blive aktuelt, idet der er mange ledige gravsteder,
hvor der er hæk omkring gravstedet.
Anlæg af græsset omkring kirken kan nu iværksættes, idet vi netop er orienteret om at der ikke
skal ske udbedring af varmekælderen, da vi har afventet dette, da det ikke vil være
hensigtsmæssigt at lægge græs, hvis der umiddelbart efter skulle graves op til varme-kælderen.
Type af træer besluttes i løbet af sommeren og vil blive plantet i efteråret.
Endvidere er det blevet besluttet at anlægge yderligere 11 urnegravsteder ved siden af det
eksisterende 11 urnegravsteder syd for kirken. Der er p.t. et eksisterende gravsted (Marie &
Alfred Olsen), men det er aftalt med de efterladte at de indgår i de nye urnegravsteder. Der er
ligeledes indhentet tilbud på dette arbejde og det er Lasse Søborg der skal udføre dette
arbejde, som vil blive lavet ultimo april 2022.
Det er dog beklageligt at jeg må orientere om at der på det eksisterende urnegravsted er sket
hærværk på træet der står i midten af urnegravstederne, idet barken er skåret af den største
gren i ca. 2 cm bredde, ligesom barken er skåret igennem på den øverste del af selve træet.
Det er ligeledes besluttet at der fremtidig kan anlægges gravsted i græsplæne alene med en
mindeplade, men mere om det senere ved ændring af vedtægterne for kirkegården.
Efter Jens Christian gik bort omkring det seneste årsmøde, har den ene plads i udvalget været
vakant, hvorfor vi når vi når til valget af medlemmer til udvalget skal have valgt et medlem for 3
år som er det normale, men også et medlem for 1 år der indtræder på den vakante plads.
Udvalget består p.t. af Gitte, Kirsten – Lasse som bestyrelsens repræsentant og undertegnede.

Jens Lundgaard
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