Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Årsmøde
Menighedsplejen i Kalundborg Provsti
tirsdag den 28.marts 2017, kl.19.00-22.00
i
Aarby Sognegård
Aarbygade 30

Referat:

1. Valg af dirigent:
Kirsten Thurø, Aarby sogn blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at Årsmødet var lovligt indkaldt og at samtlige
tilstedeværende var stemmeberettiget.
2. Valg af referent:
Inge Aachmann Rasmussen blev enstemmigt valgt.
3. Valg af stemmetællere:
Det blev ikke nødvendigt at vælge stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning:
Lisbeth Dyxenburg (fg. formand ved Årsmødet):
I sin beretning redegjorde hun for status i MKP, herunder blandt
andet:
-

At 18 sogne har underskrevet en samarbejdsaftale med MKP.
Endnu 2 sogne har givet udtryk for at de ønsker at melde sig ind i
MKP.

-

Herefter orienterede LD om MKP`s aktivitets-katalog, der
indeholder:
Juleaften for ældre og enlige. Lille Juleaften i Snertinge.
Julehjælp. Sommerudflugt for ældre og enlige. Folkekirkens
Feriehjælp. Sommerudflugt for familier. Spisevenner.
Sorggruppe.
I den forbindelse kom LD ind på at vi også i sommeren 2017 har
fravalgt at deltage i Folkekirkens Feriehjælp. I stedet ønsker vi at
gentage successen fra sidste år, hvor vi for første gang havde lavet
en udflugt for familier.

Bestyrelsen supplerede hinanden med at fortælle om de enkelte
aktiviteter, herunder bl.a. om vi fortsat ønsker at bibeholde Lille
Juleaften i Snertinge som en aktivitet. Denne aktivitet blev ikke
afholdt i 2016.
Herefter var der almindelig drøftelse omkring de forskellige
aktiviteter ligesom Årsmødets deltagere havde mulighed for at stille
spørgsmål til disse.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
5. Regnskabsaflæggelse ved kasserer:
IR fremlagde og gennemgik Årsregnskabet 2016.
Vi gik ud af året med et resultat på kr.31.128, en egenkapital på
kr.98.545 og en balance på kr.105.421.
Årsmødet blev orienteret om at årsregnskabet endnu ikke er revideret
af revisorerne, men at dette vil ske i løbet af kort tid. Bestyrelsen samt
revisorerne har – forinden Årsmødet - fået fremsendt en kopi af
Årsregnskabet 2016.
a. Forslag til budget 2017 fremlægges:
IR fremlagde og gennemgik forslag til Årsbudget 2017.
Som det fremgår vil vi komme ud af året med et underskud på
kr.9.800, som budgettet ser ud i dag.
Årsmødet godkendte enstemmigt orienteringen samt Årsregnskab og
Årsbudget.
6. Indkomne forslag:
Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Et bestyrelsesmedlem er på valg.
Ønsker genvalg.
Anne Marie Lauritsen – blev enstemmigt genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem i Lisbeth Dyxenburgs 1-årige orlovsperiode blev foreslået
Henrik G.Olsen, Føllenslev sogn – der blev enstemmigt valgt.
8. Valg af 2 revisorer:
Hans Mohnsen, Tømmerup sogn blev enstemmigt genvalgt.
Søren Juul, Vor Frue sogn blev enstemmigt genvalgt.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Bodil Therkelsen, Raklev sogn blev enstemmigt genvalgt.
Kirsten Thurø, Aarby sogn blev enstemmigt genvalgt.

10.Valg af 1 revisorsuppleant:
Som ny revisorsuppleant blev foreslået
Lonni Jensen, Raklev – der blev enstemmigt valgt.
11.Eventuelt:
Intet.
Mødet hævet.
Den 28.marts 2017

……………………………….
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(Kirsten Thurø, dirigent)

(Inge Aach.Rasmussen, referent)

