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Referat fra Menighedsmødet afholdt i Osted 
Frikirke d. 21.11.18 kl. 19.00 
 
Antal stemmeberettigede tilstede: 32 
 
 

Dagsorden: 
 

Indledning / sang ved Allan  
 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Allan valgt til ordstyrer ved applaus 
Flemming valgt til referent ved applaus 
Michael J. og Ulla Andersen valgt som stemmetællere ved applaus. 
  

2. Godkendelse af referat fra menighedsmøde d. 6. Juni 2018  
Referatet godkendt 

 
3. Menighedens liv 

  
- Børnekirke og 10+ ved Nana: 
- Elisabeth stopper jfr. nedenfor i børnekirken efter nytår, ligesom Leif efter 

mange år i dette arbejde har ønsket at stoppe i denne opgave. Vi har som 
menighed en stor udfordring med at finde nye medarbejdere, men vi søger 
nu at få et nyt team til denne opgave. Nana vil indtil dette team er fundet 
indgå i denne funktion i børnekirken.  10 + og børnekirken lægges 
samtidig sammen, idet der i øjeblikket er meget få, der har været med i 10 
+. Nana har stor tillid til, at vi finder en løsning. Bl.a. overvejes at lave 
gudstjenester for alle aldre – dem vil der blive lidt flere af.  

- Nana opfordrede menigheden til at bede for dette arbejde – at Jesus vil 
sende medarbejdere til denne opgave.  
 

- Anne spurgte om ikke man kunne lave gudstjenester for alle aldre hver 
gang – altså at tilrettelægge gudstjenesten så både store og små kan være 
med. 
 

- Ingrid delte sin bekymring om at menighedens liv på en særlig måde skal 
have gudstjenesterne som omdrejningspunkt, hvor vi alle bliver ladet op 
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og blive styrket i troen. Hun opfordrer til, at vi alle husker dem, som 
påtager sig opgaver i menigheden – både for de store og små. Opfordring 
til at vi slutter godt om kirkens arbejde – det er en fællessag. 
 

- Vedtægtsændringer : 
- John orienterede om, at der skulle foretages visse vedtægtsændringer for 

at kunne opfylde kravet til sådanne. Det kan være selve vort navn og 
hvordan de demokratiske spilleregler er affattet og beskrevet. Der vil blive 
nærmere redegjort for dette ved vort årsmøde, hvor dette vil være til 
afstemning. 

- Det blev foreslået, at man anvendte Vanløse frikirkes vedtægter til 
inspiration. 
Det blev aftalt, at MR udsender udkast til nye vedtægtsændringer omkring 
d. 01.02.19, som der kan reflekteres på inden selve årsmødet. 

 
- Medlemsstatus:  
- Gunni fortalte om Liv-grupper ( cellegrupper ) – der er 9 grupper i gang 

som tæller ca. 40 personer. Der er p.t. 3 fra vor kirke, der gerne vil være 
med i en ny gruppe – det overvejes at starte en ny gruppe op. Gunni 
koordinerer. 

- Medlemsstatus: Claus og Fenja Bech er stoppet her i vor kirke og begyndt i 
Baptistkirken i Roskilde. De har været glade for at være med her i kirken. 

- Elisabeth og Filip har også valgt at stoppe her i kirken – Elisabeth oplæste 
en orientering fra dem om, at de ønsker at starte i en menighed i Winyard i 
Skovlunde. De er allerede nu en del af en netværksgruppe med 
udgangspunkt i denne menighed. Elisabeth og Filip orienterede nærmere 
om deres beslutning – de er ikke vej væk fra noget men på vej ind i noget 
andet. De er taknemmelige for i rigtig mange år at have været en del af 
denne menighed. Gunni takkede på menighedens vegne for deres store 
arbejde her hos os og han ønskede dem Guds rige velsignelse i det nye. 
 

- Allan ville gerne, at menighedsmødet omsluttede Elisabeth og Filip  -  
Claus og Fenya i fællesbøn for dem og deres nye menigheder. Han glædede 
sig samtidig over de nye, som er kommet til menigheden. 
 
 

 
4. Status på økonomi/regnskab 2018 

John gennemgik med udgangspunkt i det fremsende materiale vort regnskab 
og orienterede indledningsvis om, at MR ikke havde etableret et samarbejde 
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med et eksternt revisionsfirma til at varetage vor bogføring, idet pengene 
kunne anvendes langt bedre med en anden løsning. Regnskabet ser derfor 
måske lidt anderledes ud ved fremlæggelsen i dag. 
Forventet underskud i 2018 vil være ca. 30.000,- kr. 
 

5. Budget 2019   
 

Budgettet for 2019 blev kort gennemgået af John.  
John opfordrede til, at man anvender muligheden for kontraktmæssige bidrag 
til vor kirke, idet disse gaver/bidrag er skattebegunstiget. 
Kirkens tag skal udskiftes, og MR påregner at kunne gøre dette i 2019. 
 
Forventeligt underskud næste år vil derfor være ca. 550.000,-, hvor vi i 
likvider har omkring 700.000,-. Vi har derfor penge til at dække disse udgifter 
– særlig med etablering af et nyt tag jfr. nedenfor. 
 
MR har besluttet - hvis menigheden bakker op omkring dette - at opretholde 
tolkeudgifter til vore Avnstrup-venner. Vi fastholder 20.000 til dækning af 
dette, som bl.a. inkluderer udgifter til transport for vore venner fra Avnstrup 
til gudstjenesten, og herefter kører vi dem fortsat hjem i private biler.  
Udgiften til denne transport fra Avnstrup udgøres primært af 2 rejsekort, 
hvor der kan rejse op til 5 personer på hver. 
John nævnte forholdet omkring stykket ud foran kirken, hvor der står nogle 
stedsegrønne buske – MR ønsker at trække disse op og anlægge skærver for 
at skabe et pænt og lyst område foran kirken.  
 
MR ønsker endvidere at arbejde med selve kirkerummet og kirkesalen. Der 
findes flere muligheder – konkret ønsker MR en mindre prædikestol, som 
lettere kan flyttes rundt i lokalet/podiet, så vi er mere fleksible i forhold til 
anvendelsen af kirkerummet.  
Flere tilkendegivelser om, at man gerne ville opretholde podiet og sikre, at 
taler, mødeleder m.fl. står der oppe, så de både kan ses og høres.  
Flere tilkendegivelser på, at man godt forstod ønsket om at være tættere på 
menigheden som taler og mødeleder, men samtidig havde flere oplevelsen af, 
at man bedre kunne både se og høre når taler, mødeleder m.v. stod på podiet. 
Flere forslag om at kombinere en bevarelse af podiet med en udskiftning af 
talerstolen. 
 
Gunni foreslog, at hvis alle sætter sig op foran i kirkerummet, så vil han 
gerne stå på talerstolen……. 5 fyldte rækker foran og Gunni går på 
podiet !  
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I forbindelse med denne drøftelse tilkendegav flere, at lyden med det 
transportable udstyr var af dårlig karakter – mikrofonen på talerstolen 
virkede altid godt. 
 
I forbindelse med MR forslag om udskiftning af taget orienterede John om, at 
nyt tag incl. ovenlysvindue i hallen samt ny ekstra isolering er en samlet 
udgift på ca. 520.000,-, som vi har et konkret tilbud på. MR anbefaler, at 
menigheden siger ja til at iværksætte dette.  
Kort drøftelse omkring dette. 
Herunder en drøftelse af hvordan man får sparet en ny pulje op, hvis man 
anvender vor likvide beholdning til nyt tag. Enighed om, at det er både godt 
og hensigtsmæssigt, at vi sparer op så vi har en mulighed for at kunne 
honorere uforudsete udgifter og reparationer m.v. 
Lydisolering i kælder – John orienterede om arbejdet med at lydisolere 
kælderrummet bedre.   
John orienterede om konkrete overvejelser vedr. udskiftning af  
prædikestolen.   
Herefter ønskedes afstemning omkring budgetforslag 2019.  
 
For at præcisere afstemningen af det udsendte budget blev det af John 
klargjort, at der særlig var 3 hovedelementer, som var en del af det at stemme 
ja til det fremlagte budgetforslag, nemlig: 
    ny/ændret prædikestol 
    nyt tag som beskrevet 
    ændring af forplads med skærver 
 
Afstemning ved håndsoprækning. 
Stemmer for budgettet:  26 
Blanke stemmer:  2 
 

 
6. Nyt fra Det Danske Missionsforbund (Gunni)  

 

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde – lørdag d. 24. november i Århus 
i. Orientering om Løkken-sagen  

ii. Valg af repræsentanter (4) – menighedsrådet foreslår:  
1. Henriette og Michael Jensen  
2. Ellen og Leif Larsen  

iii. Indstilling/mandat fra menigheden  
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i: 
Gunni redegjorde for sagen vedr. Løkke Frikirke – en trist sag som gør, at 
forbundsrådet efter en meget lang og vanskelig proces ønsker det bragt til 
afstemning, at denne frikirke skal udtræde af DDM, da den ikke lever op til 
det, der er aftalt for at være en del af DDM.  
Man har bl.a. gennemgået det som Løkken Frikirke står for – herunder 
lyttet til deres forkyndelse som er lagt på YouTube m.v. En forkyndelse, 
som vurderes langt fra det, der er repræsentativt for DDM. 
 
ii: 
Menighedsmødet godkendte enstemmigt de 4 foreslåede repræsentanter 
til mødet på lørdag d. 24.11.18. 

1.  Henriette og Michael Jensen  
2.   Ellen og Leif Larsen  

 
iii: Mandatet var enstemmigt fra Osted Frikirke, nemlig at stemme for en 
ekskludering af Løkken Frikirke fra DDM, hvis Løkken Frikirke ikke selv 
vælger at træde ud her og nu. 
 
  

7. Menighedens og BUS årsmøde 2019   
 

- Valg til menighedsrådet:  
i. Henriette Jensen og John Haugegaard er på valg 

ii. Andreas Elleby er på valg som suppleant  
- Valg til BUS  

i. Andreas Elleby stopper som MBU-formand i 2018 
 

- Allan redegjorde for en ny konstituering af menighedsrådet pr. 1. 
december 2018 - John bliver formand og Allan bliver kasserer.  
 
Anne efterlyste en stillingsbeskrivelse for MBU-arbejdet og 
formandsposten i MBU.  
Andreas orienterede kort om opgaverne i dette arbejde.  
Anne ville gerne indgå i denne opgave - stor tak. 

 
8. Eventuelt  

 

- Julekoncert søndag d. 16. december – Gunni orienterede kort om planerne 
herfor. 

- Lene efterlyste vor kontaktliste til menigheden – det er ret besværligt 
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uden en sådan 
- Lene foreslår at indkøbe et nyt elektrisk klaver til kælderetagen – noget 

der kan flyttes rundt med og virker og stemmer. 
- Andreas efterlyste gode ideer til affaldssorteringen – det er lidt 

udfordrende, da renoveringen ikke tager affald, hvis det ikke er sorteret 
rigtigt. Forslag om større skilte hvad der skal i de enkelte spand.  

- Anne efterlyste et forum hvor vi kan samles og drøfte kirkens liv – det skal 
være med til at udvikle og fremme arbejdet i vor kirke/lokalsamfund.  
 

 
 
Afslutning og bøn ved Allan. 

 

 
    Referat ved Flemming Madsen 
 
 


