Menighedsplejen i Kalundborg Provsti

Årsmøde
Menighedsplejen i Kalundborg Provsti
onsdag den 19.marts 2019, kl.19.00-21.00
i
Hvidebæk pastorats Sognegård
Fugledevej 35
4480 Store Fuglede
Referat:

1. Valg af dirigent:
Ruth Lang Sørensen, Rørby-Værslev-Lille Fuglede Sogne blev enstemmigt
valgt.
Dirigenten konstaterede Årsmødet for lovligt indkaldt og at samtlige tilstedeværende var stemmeberettiget.
2. Valg af referent:
Inge Aachmann Rasmussen (IR) blev enstemmigt valgt.
3. Valg af stemmetællere:
Bertha Jensen, Raklev
Bodil Therkelsen, Raklev
blev enstemmigt valgt.
Der blev dog ikke brug for stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning:
Jan Østergaard (JØ) begyndte beretningen med at byde velkommen til Årsmødet. En særlig velkomst til repræsentanterne fra Samvirkende Menighedsplejer:
Mette Møbjerg Madsen – Betina Køster og Vagn Nielsen. Der i forlængelse af
Årsmødet ville orientere om SMP`s naturprojekt og Kirkens Genbrug.
I sin beretning kom JØ ind på at MKP til december kan fejre 8 års fødselsdag –
bestyrelsen der dengang konstituerede sig er den samme i dag, men består nu
af 5 medlemmer, idet Henrik G. Olsen, der var substitut for Lisbeth Dyxenburg i
hendes orlovsperiode, er interesseret i at fortsætte som bestyrelsesmedlem.

I sin beretning redegjorde JØ for status i MKP, herunder blandt andet:
• at 24 sogne har underskrevet medlemsaftale med MKP – yderligere 1
sogn har udtrykt ønske om medlemskab.
Bortset fra 1 er samtlige pastorater i provstiet repræsenteret i MKP.
•

JØ orienterede herefter om MKP`s aktivitets-katalog, der indeholder :
Juleaften for ældre og enlige m.fl.
Julehjælp
Sommerudflugt for ældre m.fl.
Familieudflugt
Sorggruppe
”Spisevenner”
Bestyrelsen supplerede hinanden med at fortælle om de enkelte aktiviteter.
JØ nævnte, at for at kunne løse de opgaver vi har påtaget os, har vi valgt
at løse dem således at der i bestyrelsen er en tovholder for hver aktivitet
ligesom en del frivillige gerne hjælper os med at få det hele til at gå op i
en højere enhed.

•

JØ kom endvidere ind på MKP`s økonomi. Oplyste i den forbindelse at vi
får økonomisk hjælp til vore aktiviteter
-

af Kalundborg Kommune gennem §18-midler,
via sponsorater fra blandt andre Samvirkende Menighedsplejer - private donationer – bidrag fra vore medlemssogne og
at der ved nogle af aktiviteterne er brugerbetaling.

For at så mange som muligt har mulighed for at hjælpe os økonomisk er
vi fra i år blevet tilsluttet Mobile Pay.
Vi prøver at spare, hvor vi kan. På den måde er vi i stand til i løbet af året
at yde økonomisk hjælp til blandt andre økonomisk trængte familier.
På bestyrelsens vegne benyttede JØ lejligheden til at sige tak til alle de frivillige mennesker, der har hjulpet os i det år, der er gået.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
5. Regnskabsaflæggelse ved kasserer:
IR fremlagde og gennemgik Årsregnskabet for 2018.
Vi kom ud af året med et resultat på –kr.20.844, en egenkapital på kr.95.724 og
en balance på kr.115.100.
a. Forslag til budget 2019 fremlægges:
IR fremlagde og gennemgik budgettet for 2019.
Vi kommer ud af året med en minus på kr.6.750, som budgettet ser ud i dag.
Årsregnskabet og Årsbudgettet blev enstemmigt godkendt.

6. Indkomne forslag:
Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Begge ønskede genvalg.
Anne Marie Lauritsen – blev enstemmigt genvalgt.
Henrik G.Olsen – blev enstemmigt genvalgt.
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:
Lonni Jensen, Raklev – blev enstemmigt genvalgt.
11. Samvirkende Menighedsplejer v/generalsekretær Mette Møbjerg Madsen m.fl.
Punktet blev flyttet til efter Årsmødet.
12. Eventuelt:
Bodil Therkelsen mente at det vil give god mening at Årsmøderne for Menighedsplejen i Kalundborg Provsti og Menighedsrådsforeningen i Kalundborg
Provsti afholdes samme dato. Til en nærmere drøftelse af dette vil bestyrelsen i
MKP få en invitation fra Menighedsrådsforeningen.
Herefter blev mødet hævet, idet JØ samtidig hermed takkede Ruth Lang Sørensen for
at have påtaget sig hvervet som dirigent.
Den 19.marts 2019

-------------------------------(Ruth Lang Sørensen)
dirigent

-------------------------------------(Inge Aach.Rasmussen)
sekretær

I forlængelse af Årsmødet havde bestyrelsen ønsket at få en nærmere orientering omkring eventuelt 2 nye aktiviteter, vi har på bedding. Bestyrelsen havde derfor inviteret
repræsentanter fra
Samvirkende Menighedsplejer: Generalsekretær Mette Møbjerg Madsen, socialrådgiver Betina Køster og genbrugskonsulent Vagn Nielsen.
1. Samvirkende Menighedsplejers projekt i samarbejde med Friluftsrådet.
Naturen som rekreativt sted for udsatte børnefamilier, børn og forældre.
Betina Køster, SMP orienterede om projektets indhold.
Formålet er at øge forståelsen af naturen og interessen for at færdes i denne hos en
befolkningsgruppe, der mangler overskud til at komme ud i naturen ved egen hjælp:
F.eks. ressourcesvage børnefamilier.
BK kom ind på at naturoplevelser kan være med til at højne familiers selvværd og livsglæde sammen med andre ligestillede familier.
Projektet, der kører i perioden 2018, 2019 og 2020, arrangeres som ture af 1 dags varighed eller 2 en-dagsture kan slås sammen til en week-endtur med overnatning. Der
afholdes i alt 5 ture i perioden april/maj – oktober/november.
Til hvert naturprogram udbetaler SMP kr.1.500 til dækning af blandt andet transportudgifter og medbragt mad m.v
Mødedeltagerne fik udleveret en ”handlingsplan”, der nærmere redegør for projektet.

2. ”Kirkens Genbrug” butik:
Vagn Nielsen, SMP orienterede om mulighederne for at etablere en genbrugsbutik,
idet han samtidig kom ind på at en genbrugsbutik ikke kun er økonomi men også diakoni: En butik kan være med til at danne ramme for en meningsfyldt hverdag for de frivillige.
I forbindelse med etablering af en genbrugsbutik:
SMP er behjælpelig med at finde egnede lokaler ligesom man er behjælpelig med opstarten af butikken, herunder lave kontrakter samt indrette og udstyre butikken.
SMP danner tillige det økonomiske sikkerhedsnet for en genbrugsbutik.
Menighedsplejen – f.eks. MKP – skaffer frivillige til arbejdet i butikken.
Under begge foredrag var spørgelysten og engagementet stort hos tilhørerne. Vi blev en hel
del klogere på såvel naturprojektet som det at etablere og drive en genbrugsbutik.
Mødet hævet.

……………………………………..
(Inge Aachmann Rasmussen)
sekretær

