Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Årsmøde
Menighedsplejen i Kalundborg Provsti
Torsdag den 28.maj 2015, kl.19.00-22.00
i Nyvangskirken, Nørre Allè, 4400 Kalundborg
Referat:

1. Valg af dirigent:
Ole Kølle, Nyvangskirken 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:
Punktet udgik.
4. Bestyrelsens beretning:
Jan Østergaard (JØ): I sin beretning redegjorde han for status i MKP,
herunder blandt andet:
- 14 sogne har nu tilmeldt sig MKP.
- Vort Cvr.nr. er fornyet med yderligere 3 år.
- Vi har fået en digital postkasse. Der er oprettet en
medarbejdersignatur for kassereren/sekretæren, IR.
- Vi har skiftet bankforbindelse fra AL til Jyske Bank og formandens
kigge-adgang er samtidig faldet på plads, jfr. vedtægternes punkt
5.3.
- I efteråret 2014 søgte vi om kr.50.000 i § 18-midler. Vi fik bevilget
kr.20.000 samt tilladelse til at overføre ubrugte midler kr.5.000 til
Folkekirkens Feriehjælp 2015.
I sin beretning kom JØ endvidere ind på at 2014 blev et travlt og godt
år for MKP. Foruden de eksisterende aktiviteter: Juleaften for ældre
og enlige m.fl. – julehjælpen – Folkekirkens Feriehjælp og
Sommerudflugt for ældre og enlige m.fl. – fik vi etableret 3 nye
aktiviteter:
-

”Juleaften” i Snertinge:
Det blev en succes, hvor ca.70 deltog. Der er indført
brugerbetaling. Arrangementet i øvrigt finansieres gennem
sponsorater i lokalområdet.

-

-

”Spisevenner”:
Ultimo 2014 blev MKP spurgt om vi var interesseret i et
arrangement af den art. Ved bestyrelsesmødet i januar 2015 var
der i bestyrelsen enighed om at oprette denne aktivitet.
Ideen bag aktiviteten er at der i løbet af et år i månederne maj,
juni, august, september og oktober og november afholdes
fællesspisning for ældre, enlige og ensomme i Kalundborg Provsti.
Kontaktpersonen mellem den frivillige tovholder og MKP`s
bestyrelse er Lisbeth Dyxenburg (LD).
Der er bevilget kr.20.000 i § 18-midler ligesom der vil være
brugerbetaling.
Økonomisk vil der være central styring af MKP.
Sorggruppe:
LD arbejder videre med dette projekt.
Grundet manglende tilslutning har bestyrelsen besluttet at
suspendere Juleaften for enlige forældre med børn, indtil videre.
Den ene familie, der havde tilmeldt sig i julen 2014 fejrede
juleaften i Snertinge.
Vedrørende legaliteten af de enkelte sognes bidrag o.lign. til MKP
befinder sagen sig i Kirkeministeriet. Vi forventer at sagen finder
sin afslutning i løbet af efteråret 2015.
I sin beretning kom JØ endvidere ind på det gode samarbejde, der
er i MKP`s bestyrelse.
Som afslutning på sin beretning takkede JØ medlemsognene for
den økonomiske støtte menighedsplejen har modtaget i 2014 og for
den interesse man har udvist over for bestyrelsens arbejde. Også
en tak til alle de frivillige, der har hjulpet os i 2014.
Årsmødet tog beretningen til efterretning.

5. Regnskabsaflæggelse ved kasserer:
IR fremlagde og gennemgik det af revisorerne reviderede Årsregnskab
2014
Vi gik ud af året med et resultat på -kr.9.177, en egenkapital på
kr.62.526 og en balance på kr.85.904.
a. IR fremlagde og gennemgik forslag til Årsbudget 2015.
Iht. til budgettet vil vi komme ud af året med et overskud på
kr.39.976, som det ser ud i dag.
Årsmødet godkendte enstemmigt årsregnskabet og årsbudgettet.
6. Indkomne forslag:
Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Et bestyrelsesmedlem var på valg:
Anne Marie Lauritsen blev enstemmigt genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer:
Hans Mohnsen og Ove Junne blev enstemmigt genvalgt.
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Bodil Therkelsen, Raklev og Svend-Erik Larsen, Raklev blev
enstemmigt genvalgt.
10. Valg af 1 revisorsuppleant:
Inge Lise Hallin Olsen blev enstemmigt genvalgt.
11. Eventuelt:
Almindelig drøftelse.

Den 28.maj 2015

…………………………………..
( Ole Kølle, dirigent )

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

