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Årsmøde
Menighedsplejen i Kalundborg Provsti
Den 24.marts 2022
Ubby Forsamlingshus
Referat:

1. Valg af dirigent:
Jan Østergaard (JØ) 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:
Christina Morsing og
Ina Kampmann
blev enstemmigt valgt.
Der blev dog ikke brug for stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning:
Jan Østergaard (JØ) begyndte beretningen med at byde velkommen til Årsmødet.
I sin beretning kom JØ ind på at MKP til december kan fejre 11 års fødselsdag –
bestyrelsen der dengang konstituerede sig er den samme i dag, men består nu
af yderligere 2 medlemmer, således at bestyrelsen består af 6 medlemmer.
I sin beretning redegjorde JØ for status i MKP, herunder blandt andet:
• At vi har nået det mål vi i sin tid satte os: At samtlige pastorater med undtagelse af èt er 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”

Vi har et par gange deltaget i Kommunens Bevægfestival den første lørdag i september måned. Også i år planlægger vi at deltage.
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.
Bestyrelsen supplerede hinanden med at fortælle om de enkelte aktiviteter.
LD orienterede om sin nye stilling som diakoni-præst og hvilke tanker og
ideer hun gør sig omkring stillingen – f.eks. i MKP`s regi at starte nye aktiviteter op i provstiet.
LD oplyste endvidere at hun i fællesskab med præsterne i Vor Frue og
Nyvang er gået i gang med et hjælpearbejde til fordel for de ukrainske
flygtninge, der måtte komme til provstiet.
Endvidere orienterede JØ om at vi siden sidste Årsmøde er blevet tilsluttet MobilePay ligesom vi er kommet på Face Book.
Vores nye folder er klar til at gå i trykken. Vi afventer SMP`s Årsmøde
sidst i april, idet vi i folderen omtaler Samvirkende Menighedsplejer, der
muligvis ændrer navn til Menighedsplejen i Danmark.
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..

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.
JØ benyttede samtidig også Årsmødet til at sige tak til vore medlemssogne for den
imødekommenhed og økonomiske støtte vi har fået i det forløbne år.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.
5. Regnskabsaflæggelse ved kasserer:
IR fremlagde og gennemgik Årsregnskabet for 2021
Vi kom ud af året med et resultat på kr.44.708, en egenkapital på kr.198.764 og
en balance på kr.237.909.
a. Forslag til budget 2022 fremlægges:
IR fremlagde og gennemgik budgettet for 2022.
Vi kommer ud af året med en plussaldo på kr.16.800, som budgettet ser ud i
dag.

Årsregnskabet og Årsbudgettet blev enstemmigt godkendt.
6. Indkomne forslag:
Ingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg. Alle ønskede genvalg.
Jan Østergaard – blev enstemmigt genvalgt.
Søren Juul – blev enstemmigt genvalgt
Inge Aachmann Rasmussen – blev enstemmigt genvalgt.
8. Valg af 2 revisorer:
Hans Mohnsen, Tømmerup Sogn – blev enstemmigt genvalgt.
Kirsten Thurø, Årby 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:
Helle Christensen, Vor Frue Sogn – blev enstemmigt genvalgt.
11. Eventuelt:
Intet.
Mødet hævet.
Den 24.marts 2022

-------------------------------( Jan Østergaard )
Dirigent

-------------------------------------( Inge Aach.Rasmussen )
referent

