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Referat fra Menighedsmødet  -  onsdag d. 7. juni 2017 kl. 19.00 i kirken 
 
23 deltagere ved mødet. 
 
Dagsorden:   
 
Indledning med lovsang og bøn - -Gunni indledte med udgangspunkt i 1. kor, kap. 4 vers 20. 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Allan valgt som dirigent  
Flemming blev valgt som referent 
Ulla og Vibeke valgt som stemmetællere 

 
2. Menighedens liv  

- Aktuelle glimt fra menighedens liv ved præsterne 
Også medlemmer i frikirker er ”ramt” af en stor travlhed, der kan ”dræne for kræfter”. 
Det er nødvendigt, at vi støtter hinanden og glædes over de dejlige ting vi ser iblandt 
os. 
I søndags optog vi medlem nr. 100 i vor kirke  - herligt ! 
I søndags blev 6 af vore venner fra Avnstrup døbt. 
 
Trine delte nogle oplevelser fra hendes praktiksteder – Gud er nær i alt 
 

- Inspiration til videre arbejde med fokuspunkter  
De 3 fokuspunkter for 2017 er:   
At blive en mere udadvendt kirke 
At formes af Jesus 
At være et godt miljø for børn og teenagere 
 
Sidste år blev nogle aktiviteter for disse fokuspunkter særlig nævnt for os i forhold til 
det at blive formet af Jesus: 
 

• Gode husgrupper - støtte og hjælpe hinanden 

• Gøre brug af åndelig medvandring 

• At have en tjeneste i kirken 
 
Kort ”gruppearbejde” om det ”at blive formet af Jesus” med udgangspunkt i disse 3 
områder som nævnt ovenfor. 
 

- Gudstjenestetema 
Kort orientering om mulighed for at gennemgå særlige temaer ved vore gudstjenester 
– efterårets emne er med udgangspunkt i ”trosbekendelsen” 
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- Planlægning af ”Sommertræf” (onsdage i sommerferien)  
Arrangementer i løbet af sommeren for at have det åndelige og sociale samvær  
280617 – Camilla og Jens 
050717 – Jan og Lene 
120717 – Elise og Henrik 
260717 – Leif og Ellen 
020817 – p.t. ikke fastlagt 
 

 
3. Valg af revisor  

- Claus Møller Bæk opstiller til posten og menighedsrådet anbefaler valg af Claus.  
Allan orienterede om at Claus stiller op – han blev enstemmigt valgt ved 
håndsoprækning. 

 
4. Ansættelse af teenagemedarbejder  

- Status på situationen – Nana orienterede om, at Leonora Larsen har sagt ja til denne 
opgave. Leonora vil tilgå opgaven fra 1. juli. Allan nævnte, at menighedsrådet ved vort 
årsmøde havde fået mandat til denne ansættelse, og vi er derfor rigtig glad for, at 
Leonora har sagt til at gå ind i denne opgave. Vi glæder os til samarbejdet! 

 
5. Godkendelse af revideret budget for 2017  

- Budgettet er udsendt sammen med indkaldelsen til menighedsmødet.  
John redegjorde for det udsendte reviderede budget, hvor indtægter er sat op med 
45.000,- kr og udgifterne er sat op med ca. 15.000,- . Budgetteret underskud er på ca. 
1300,-.  
John nævnte stigningen til Forbundsrådet på 5% - det har vi sagt ja til. Vi betaler ca. 875 
pr. medlem. 
Beløbet for nyanskaffelser er hævet til bl.a. udvidelse af lydanlægget og anskaffelse af en 
hjertestarter. 
Det reviderede budget blev herefter enstemmigt godkendt.  

 
6. Praktiske forhold omkring kirkebygningen og vedligeholdelse  

- Tilbagemelding på bygningsanalysen fra Kim Søgaard  
John gennemgik kort bygningsanalysen og et bygningsmæssigt syn udført af Jens Falk. 
Den korte version er, at der skal laves en del småting, som vi selv kan udføre her i kirken 
med egne kompetencer, og så vil der indenfor 3-10 år komme nogle store udgifter til tag 
mv. Finansieringen af dette vil blive drøftet - og skal besluttes - ved et kommende 
menighedsmøde. 

 
7. Indkomne forslag  

- Der er ingen indkomne forslag  
 

8. Gennemgang af dagsorden og valg af repræsentanter: 
- DDM Repræsentantskabsmøde – onsdag d. 19. juli kl. 13.30 (Lindenborg)  

3 repræsentanter skal gerne som min. deltage og er stemmeberettigede fra vores kirke. 
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Gunni, Nana og Allan blev enstemmigt valgt som kirkens delegerede til DDM 
repræsentantskabsmødet d. 190717. 
 

- Efterskolen Lindenborg repræsentantskabsmøde – fredag d. 21. juli (Lindenborg)  
3 repræsentanter skal gerne som min. deltage og er stemmeberettigede fra vores kirke 
 

- Dagsorden for begge møder er vedlagt – og se i øvrigt ”Magasinet” nr. 110 (Maj 2017) 
Allan og Gunni orienterede kort om disse repræsentantskabsmøder og de valg, der skal 
tages. Der blev spurgt ved menighedsmødet om nogle her fra vores menighed ønskede 
at deltage i disse møder og dermed repræsentere os ved evt. valg m.v. 
Spørgsmål til hvad et nominationsudvalg er, idet dette er nævnt i disse dagsordener. 
Gunni forklarede, at det er et udvalg til at udfinde nye kandidater til de forskellige 
mødefora og styrelser. 
Allan forklarede, at man ved deltagelse havde et mandat fra Osted Frikirke, når der 
skulle stemmes.  
Vagn og Kirsten vil gerne deltage ved mødet om Lindenborg Efterskole d. 210717 
Trine vil kunne træde til hvis der mangler en repræsentant d. 190917 ved DDM 
Hvis ikke vi finder de 3 repræsentanter vil medlemmer af menighedsrådet dele opgaven 
mellem sig, således at vi er repræsenteret med de 3 personer fra vor kirke. 
 
Disse deltagere blev alle godkendt enstemmigt. 

 
9. Eventuelt  

 
240617 fylder Camilla Falk 40 år – hun inviterer alle til åbent hus – alle er velkomne. 

  
Sidste weekend i oktober har vi vor menighedsweekend på Lindenborg – opfordring til at vi 
alle deltager hvis muligt. 
 
Allan takkede for et rigtigt dejligt menighedsmøde med dejlig kaffe og lækre kager – tak for 
det ! 
 
Trine delte et ord fra Ez. Kap. 34 vers 15 – Gud vil vogte os og passe på os på rette måde. 
 
Allan afsluttede med en bøn og fælles fadervor. 
 
 

 
    Referent  Flemming Madsen 
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