
 

Referat fra: Menighedens årsmøde – Osted Frikirke 
Søndag d. 19. marts 2017 kl. 12.30 i kirken 

  
 
Dagsorden: 
 
Indledning og bøn ved Leif B. Larsen udfra Markus 2, vers 1 og fremad. 
Formanden bød velkommen til årsmødet, og herefter blev der foretaget følgende valg. 
 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
a. John valgt som dirigent ved applaus 
b. Flemming blev valgt om referent ved applaus. 
c. Anne Birte og Cliff blev valgt som stemmetællere ved applaus 
d. Der var 29 stemmeberettigede tilstede samt 1 fuldmagt 

 
2. Godkendelse af referater 

a. Referat fra d.130316,  d.140616 og d. 161116. – referaterne er tidl. udsendt til 
menigheden. Alle referater blev godkendt uden bemærkninger 

 
3. Medlemsforhold (bilag udsendt med indkaldelsen) 

a. P.t. 99 medlemmer i kirken. Allan gennemgik bilaget med til- og afgang fra 
menigheden samt en oversigt over de mange kirkelige handlinger, der er 
foregået i årets løb. Der henvises til det udsendte bilag. 

 
4. Menighedens liv 

 
  Menighedsrådets Årsberetning 2016 (bilag udsendt med indkaldelsen) 

- Allan gennemgik den udsendte årsberetning – beretningen godkendt ved 
applaus. 

 
  Menighedens fokuspunkter 2017 (bilag udsendt med indkaldelsen) 

- Gunni gennemgik det udsendte oplæg om fokuspunkter i 2017, hvor vi er 
kirke for at være involveret i Guds livsforvandlende kærlighed til 
mennesker – herunder: 

- Vi ønsker at formes af Jesus 
- At blive en udadvendt kirke 
- At være et attraktivt og godt miljø for børn og teenagere  
Der blev spurgt ind til de i bilaget nævnte husgrupper – Gunni orienterede om, 
at p.t. var der flest kønsopdelte grupper, men vi vil gerne etablere 
fællesgrupper for begge køn. Var der forslag og gode ideer til disse grupper, 
da kan Gunni kontaktes.  
   
- Nyt fra Gunni og Nana 

  
 



Gunni: 
I februar 2016 havde Gunni nogle særlige dage, hvor han blev ramt af stress i 
en grad, så hans følte at hans hukommelse og nærvær var meget udfordret. 
Gunni er meget taknemmelig for den hjælp og forståelse begge menighedsråd 
gav ham ( Vanløse og Osted Frikirke ) i forbindelse med dette. Han har nu 
fået ændret sit ansættelsesforhold (procentfordeling ml. de to kirker ), hvilket 
har været rigtig godt både for ham og kirkerne.  
Gunni ser med glæde tilbage på vor menighedslejr i 2016 – den gav anledning 
til eftertanke og opfordring til refleksion. 
Arbejdet med asyl- og flygtningevennerne er fantastisk – der er mange 
udfordringer og skæbner i deres beretninger, men det er skønt med en så stor 
og trofast flok ved de forskellige arrangementer. 
Gunni kunne godt tænke sig lidt mere interaktion (deltagelse) under selve 
gudstjenesten – både under og efter gudstjenesten. Lad os frimodigt dele 
hinandens oplevelser og vidnesbyrd i troen på Jesus. 
Opfordring til at enhver er med i hele gudstjenesten – altså også lidt inden kl.  
10.30. 
 
Gunni er meget glad for samarbejdet med Nanna - det giver mere overskud, 
fleksibilitet og mulighed for god koordination af de mange arrangementer. 
Gunni vil gerne opsøge og tale med kirkens medlemmer/deltagere, og der vil 
han være lidt mere proaktiv - så derfor - tag godt imod ham,” når han banker 
på din dør ”. 

 
Tilkendegivelse fra medlem om, at det er dejligt, at der er frihed til at agere 
som vi vil under gudstjenesten. Dejligt med frihed til at stå op, danse m.v. 
Opfordring fra medlem om at være fokuseret på at pleje kirkens præster – 
inviter dem hjem til mad og god snak ! 
 
Opfordring til ex. som mødeleder at spørge nogle om at indlede, således at 
det kan være velforberedt, idet man nogle gange har svært ved at give et 
vidnesbyrd el. andet, når man ikke har kunnet forberede dette. 

 
 Nana: 

Teen-arbejdet har bare vokset og blomstret i 2016. Det har været en rigtig god 
proces med de nye rammer for juniorarbejdet – det fungerer rigtig godt. 
Børnekirken ligger trygt og godt i Leif og Elisabeths hænder – stort arbejde. 
Lisbeth, Ina og Nana står for 10 +, som også er rigtig godt. 
Tirsdagen er en travl dag i vor kirke, hvor både teen og junior er i gang. 
Primo januar var der forberedt en rigtig god aften for teen-, junior- og 
børnearbejdets ledere. En dejlig aften, hvor der blev fokuseret på de mange 
”stjerne-stunder” i dette arbejde. 
Fremadrettet er det et fokuspunkt, at vi sikrer gode og motiverende rammer 
for de unge i menigheden – at vi tager os af hinanden og har fokus på at ”ville” 
hinanden og være forbilleder for hinanden. 
Nana nævnte, at vor kirke er glad for sang og musik – brug gerne de unge til 
at være med i dette arbejde – forsanger, lovsang m.v. 



Nana takkede for samarbejdet med menighedsrådet – Det gør, at man ikke 
står alene med arbejdet men er fælles om opgaven ! 

 
******************************************************************************************** 
 
Kaffepause med dejlig lagkage, da Poul i dag fylder  85 år – stort tillykke med det 
og vi ønsker fortsat Guds rige velsignelse over dit  liv ! 
 
 
******************************************************************************************** 
 
  

- Thomas Lundegaard har opsagt sin stilling som teenageleder med udgangen 
af februar måned 2017, og en del andre ledere stopper også. 
 
Teenagearbejdet fremadrettet: 
 
Allan orienterede om Thomas`s opsigelse, hvor han formelt er stoppet pr. d. 
280217.  Der er rigtig mange teens i øjeblikket, men desværre en nedgang i 
teen-ledere gr. deres arbejde, studier, skole m.v. 
Der er derfor en aktuel udfordring med teen-ledere. Da ansættelse skal 
foretages og godkendes på et menighedsmøde, vil menighedsrådet gerne 
foreslå, at der kan ansættes en ny teen-leder på 4 timer om ugen ( 10 % ) – 
en beslutning som menighedsrådet får mandat til at træffe såsnart det er 
muligt. Ansættelsen skulle gerne være fra nu og resten af året. Ansættelsen 
kan således formelt først blive godkendt ved førstkommende menighedsmøde 
( form. i juni ).  
Altså mandat til at menighedsrådet kan ansætte en afløser for Thomas – 
mandat blev givet menighedsrådet ved håndsoprækning! 
Menighedsrådet har en konkret mulighed, som forhåbentlig kan blive til 
virkelighed. 

 
 
 Menighedslejr 2017 
 

Bliver på Lindenborg Efterskole d. 27-29 oktober 2017. Allan efterlyste flere 
deltagere til at arrangere denne weekend. Kontakt Allan med dette snarest 
muligt! 

 
5. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2016 (bilag udsendt med indkaldelsen) 

 
Med udgangspunkt i det fremsendte materiale gennemgik Thomas kirkens 
regnskab. 
Samlede indtægter i 2016 er 778.155,- kr – stor tak for de mange gaver! 
Samlede udgifter i 2016 er 750.481,- kr 
Årets resultat – overskud på 27.674,-  kr – stor tak for de mange gaver, som 
menigheden har givet ! 
Med udgangen af 2016 var menighedens samlede passiver på ialt 4.606.855,- 



 
Thomas gennemgik kort samtidig MBU regnskabet, idet dette er et 
selvstændigt regnskab, der kan søges statsligt tilskud til. 

 
På forespørgsel oplyste Thomas, at vore investeringer er foretaget i let 
realiserbare investeringer, så kontanterne kan frigøres hurtigt, hvis der er 
behov herfor. Investeringer er foretaget på en måde, så risicien er mindst 
muligt. 
Thomas ville på forespørgsel gerne have en større del af indtægterne/gaverne 
på kontraktmæssigt bidrag, idet dette vil gøre det lettere at administrere og 
planlægge den samlede økonomi. 

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med stor tak for kassererens arbejde. 

 
6. Valg af kandidater til menighedsrådet 

 
Allan overtog kortvarigt dirigent-rollen, da John er på valg til menighedsrådet, 
og derfor ikke kan være dirigent under dette punkt. 

 
Allan beklagede, at det ikke var muligt at få et tilstrækkeligt antal til at stille op 
til menighedsrådet, idet vi blandt andet ikke overholder vore vedtægter, og 
dels vil arbejdsbyrden for hvert menighedsrådsmedlem stige. Der er mange 
opgaver, som bør fordeles i et menighedsråd, hvorfor han opfordrede til stille 
op til dette menighedsrådsvalg. 

 
Årsmødet skal godkende, at menighedsrådsmødet kun består af 4 personer, 
da vedtægterne siger at man skal være 5 – alternativt at menighedsmødet har 
godkendt, at man alene er 4 ! 

 
Årsmødet gav enstemmigt godkendelse til, at menighedsrådet kunne arbejde 
videre med 4 personer. 
Der blev ligeledes givet enstemmigt godkendelse til, at vi kan udsætte 
forpligtigelsen med 2 revisorer, da ingen har ønsket at stille op ved dette valg. 
Beslutningen bliver derfor truffet ved et menighedsmøde i 2017 el. næste 
årsmøde. 

 
Thomas Quistgaard er på valg og modtager ikke genvalg 
Leif Bay Larsen er på valg og modtager ikke genvalg 

 
Menighedsrådet foreslår valg af John Haugegaard, da han stiller op til 
menighedsrådet. 
Der er ikke andre kandidater, som ønsker at opstille til disse ledige 
menighedsrådsposter 

  
Henriette Jensen er på valg og modtager genvalg 

 
Valg af suppleant – Andreas stiller op som suppleant. 
Menighedsrådet foreslår valg af Andreas Elleby. 



(Andreas opstiller kun som suppleant og han kan ikke fast udfylde den 
manglende plads i menighedsrådet.) 
 
Thomas Quistgaard har tilbudt at stille sig til rådighed som menighedens 
kasserer uden for menighedsrådet – med reference til den nye 
økonomisekretær i menighedsrådet, når det nye råd har konstitueret sig. 

 
Valgresultat efter skriftlig afstemning: 

 
John enstemmigt valgt til menighedsrådet 
Henriette genvalgt til menighedsrådet 
Andreas genvalgt som suppleant til menighedsrådet 

 
Alle valgt med 30 stemmer – tillykke med valget og tak at I har taget denne 
opgave på jer.  

 
 

7. Valg af revisorer 
 

Vagn Quistgaard er på valg og modtager ikke genvalg. Se ovenfor – Lisbeth 
er p.t. eneste revisor. 

 
8. Indkomne forslag 
 

Ingen indkomne forslag til behandling. 
 

9. Nyt fra Østre Distrikt 
  

Thomas orienterede om, at Kilden var solgt sidste år – der er ca. 4. mill. på 
kontoen og nu skal det drøftes /  besluttes, hvad disse midler skal benyttes til. 
Tankerne går p.t. på at de kunne anvendes til en indretning på Lindenborg 
Efterskole, hvor vores lejre og øvrige aktiviteter kunne afvikles. 

 
10. Nyt fra DDM 

 
Vision 2022 

 
Nana orienterede om visionstræet – beskrivelse af visionen for 2022. Visionen 
findes på DDM`hjemmeside. 
Nana er ansat som projektkoordinator omkring arbejdet med denne vision, 
menighedsudvikling m.v. En del af dette arbejde er at være i kontakt med de 
enkelte menigheder omk. de lokale tiltag og aktiviteter for dette arbejde. 
Vedr. netværk mellem menighederne orienterede Nana lidt om hvad der 
foregår i den lille menighed i Haderslev. En menighed som kan være til 
inspiration for andre og større menigheder. Det er godt at kunne lade sig 
inspirere og motivere af hinanden. 

 
 



Sommerstævne på Lindenborg 2017 – uge 29 (16-22. juli) 
MBU sommerlejre 2017 
Børnelejr, Lindenborg – uge 27 (2-7. juli) 
Crossroadz, Lindenborg – uge 28 (8-15. juli) 
Spejderlejr, Sønderborg – uge 30 

 
11. Eventuelt 

 
Elisabeth nævnte, at menigheden mangler en samlet oversigt over dels alle 
menighedens opgaver og hvem der står for disse samt orientering om eksisterende 
husgrupper, kvindegrupper, mandegrupper m.v. 
Altså at menigheden er mere ”gennemsigtig” 

  
Ingrid havde en hilsen om ønsket for en ”salvelse” i vor menighed. Altså at 
nådegaverne kommer til udfoldelse i menigheden – vigtigt at vi lader os lede og 
virke, når Gud udruster. 

 
Datoer til kalenderen: 
 
• Gunni 60 år ”Åbent hus” – lørdag 8/4 
• Introaften for nye i kirken – onsdag 3/5 
• Ungdomsvelsignelse – fredag 12/5 
• Jørn Hyldgaard – onsdag 31/5 
• Dåbsgudstjeneste – søndag 4/6 
• Menighedsmøde – onsdag 7/6 

 
Afslutning og bøn  - fælles fadervor og tak for i dag ved Allan Møller 

 

 

   Referat ved Flemming Madsen 


