Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Årsmøde
Menighedsplejen i Kalundborg Provsti
Onsdag den 6.april 2016, kl.19.00-22.00
i
Tømmerup Kirke, konfirmandstuen
Tømmerupvej 50, 4400 Kalundborg

Referat:
1. Valg af dirigent:
Thøger Birkeland, Tømmerup sogn blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt og at samtlige
tilstedeværende var stemmeberettiget.
2. Valg af referent:
Inge Aachmann Rasmussen (IR) blev enstemmigt valgt.
3. Valg af stemmetællere:
Henrik Olsen, Føllenslev sogn
og
Dan Peschack, Tømmerup sogn
blev enstemmigt valgt.
4. Bestyrelsens beretning:
Jan Østergaard (JØ): I sin beretning redegjorde han for status i MKP,
herunder blandt andet:
-

At vi til efteråret kan fejre 5 års fødselsdag som menighedspleje i
Kalundborg Provsti.

-

Antal sogne der nu har underskrevet samarbejdsaftale med MKP er
15. Vort mål er at nå ud til samtlige provstiets sogne.
I den forbindelse bemærkede JØ at ressourcesvage familier i et
medlemsogn har mulighed for at modtage julehjælp gennem MKP.

-

Af de aktiviteter vi har fået sat i gang i de forløbne 5 år kan
nævnes:
Juleaften for ældre og enlige. Lille juleaften i Snertinge.
Julehjælp. Sommerudflugt for ældre og enlige. Folkekirkens
Feriehjælp. Spisevenner. Sorggruppe.
Bestyrelsen supplerede hinanden med at fortælle om de enkelte
Aktiviteter. I den forbindelse oplyste bestyrelsen at man i år –
grundet ændrede regler i SMP – havde valgt ikke at deltage i
Folkekirkens Feriehjælp. I stedet planlægger vi en sommerudflugt
for familier.
Årsmødet havde mulighed for at stille spørgsmål.
JØ kom endvidere ind på at med alle disse aktiviteter kan det ind
i mellem være en ret stor mundfuld for en bestyrelse på 4 medlemmer.
Vi har valgt at løse det således at der for hver aktivitet er en tovholder, der har det overordnede ansvar for at få det hele til at gå
op i en højere enhed – resten af bestyrelsen hjælper så til, hvor
der er behov.
På bestyrelsens vegne benyttede JØ samtidig lejligheden til at
sige tak til alle de frivillige mennesker, der har hjulpet os i det år
der er gået. Samtidig rettede han en særlig tak til Nyvangskirken
sogn og Føllenslev sogn fordi de gennem årene har givet os husly,
når julehjælpen skal uddeles og fordi de er med til at gøre dagen
til en god dag både for os selv og for de familier, der er bevilget
julehjælp.
Økonomisk hænger det sammen. JØ redegjorde kort her for:
Det kan lade sig gøre bl.a. på grund af den good-will vi får
gennem §18-midler m.v. fra Kalundborg Kommune, diverse
sponsorater fra dels SMP og private donationer - dels gennem
bidrag fra vore medlemsogne. Ved nogle af aktiviteterne er der
endvidere indført en mindre brugerbetaling.
JØ fortalte samtidig at bestyrelsen sparer, hvor den kan. På den
måde er vi i stand til i løbet af året at yde et mindre beløb i
akuthjælp til økonomisk trængte familier m.fl.

-

JØ refererede til den korrespondance han har ført med Kirkeministeriet, idet der gennem et par år har hersket usikkerhed om,
hvorvidt de enkelte sogne må foretage indsamling o.lign. til fordel
for MKP.
Konklusionen er:
”Præsterne må gerne foretage indsamlinger ved de faste gudstjenester til frivilligt kirkeligt arbejde, dvs. kollekt til fremme af menighedsplejen”.

”Menighedsrådene kan 1) betale for en konkret ydelse – fx indkøb
af juletræ, julekasser osv. eller 2) betale for generel ydelse via et
samarbejde, hvor Menighedsrådet vurderer om deres sogn får noget
igen, som gavner sognets kirkelige aktivitet”.
5. Regnskabsaflæggelse ved kasserer:
IR fremlagde og gennemgik det af revisor reviderede Årsregnskab
2015.
Vi gik ud af året med et resultat på kr.7.237, en egenkapital på
kr.67.420 og en balance på kr.76.271.
a. Forslag til budget 2016 fremlægges:
IR fremlagde og gennemgik forslag til Årsbudget 2016.
I henhold til budgettet vil vi komme ud af året med et overskud på
kr.49.171, som det ser ud i dag.
Årsmødet godkendte enstemmigt årsregnskab og årsbudget.
6. Indkomne forslag:
Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Tre bestyrelsesmedlemmmer var på valg.
Alle ønskede genvalg.
Jan Østergaard – blev enstemmigt genvalgt.
Lisbeth Dyxenburg – blev enstemmigt genvalgt.
Inge Aachmann Rasmussen – blev enstemmigt genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer:
En revisor ønskede ikke genvalg.
Hans Mohnsen blev enstemmigt genvalgt.
Som ny revisor i stedet for Ove Junne blev foreslået
Søren Juul, Vor Frue sogn, der enstemmigt blev valgt.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
En suppleant ønskede ikke genvalg.
Bodil Therkelsen, Raklev sogn, blev enstemmigt genvalgt
Som ny suppleant i stedet for Svend-Erik Larsen blev foreslået
Kirsten Thurø, Årby sogn der enstemmigt blev valgt.
10.Valg af 1 revisorsuppleant:
Inge Lise Hallin-Olsen blev enstemmigt genvalgt.
11.Eventuelt:
Almindelig small-talk
Mødet hævet.
Den 6.april 2016
………………………………… .
(Thøger Birkeland, dirigent)

………………………………………..
(Inge Aach.Rasmussen, referent)

