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Menighedens årsmøde for Osted Frikirke afholdt d. 17. 
marts 2019 kl. 12.30 i kirken. 
 
Antal stemmeberettigede: 35 
Antal fuldmagter: 1 
 
Velkomst til årsmødet ved John Haugegaard –  ”lad os juble fordi vi er en 
del af Guds kirke” 
 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent  

Peter Gøtz valgt ved applaus – pointerede efter valget, at det er vigtigt at 
huske, at alle har en stemme her i fællesskabet – vær frimodig i vor drøftelse i 
dag. 

Anne Larsen og Michael Jensen begge valgt som stemmetæller ved applaus. 

Flemming Madsen valgt som referent ved applaus. 

 

2. Godkendelse af referat fra menighedsmøde d. 21. november 2018  

Enstemmigt godkendt 

 

3. Medlemsforhold  

Status på medlemsforhold, hvor vi ved indgang til 2019 er 91 medlemmer. 

• 3 nye medlemmer optaget i 2018 

• 11 medlemmer har sagt farvel til menigheden i 2018. 

• 3 er døbt her i kirken i 2018 

• 1 velsignelse af et ægteskab – de var i forvejen borgerligt viet. 
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4. Menighedsrådets årsberetning til godkendelse – året der gik ...  

John henviste til den udsendte årsberetning, som han håbede alle havde læst. 
Den er udsendt sammen med indkaldelsen til årsmødet. John havde derfor 
ikke yderligere punkter, men gav straks ordet videre til vore to præster: 

Gunni orienterede om nogle konkrete aktiviteter, som på en særlig måde for 
ham stod som ”stjernestunder” i vor menighed i året der er gået.  

040318 – dåbsgudtjeneste i kirken 

150418 – troshistorie fra Sonny 

220418 – besøg af Julie Hadberg, som delte sin trosvandring med os 

220518 – samtale med ægtepar, som var på vej fra hinanden men nu har 
”fundet hinanden igen”.  

260518 – retrekkingdag – super aktivitet, som der igen bliver mulighed for at 
deltage i her i foråret. 

040718 – sommeraften-samling hos Ole og Janne – rigtig skønt fællesskab 

110818 – ægteskabsvelsignelse af Bianca og Sonny i deres have – fantastisk 
dag/fællesskab 

140918 - En super dejlig dag, hvor Gunni besøgte Efterskolen Lindenborg 

150918 – Jubilæumsarrangement i vor kirke  

230918 – Simon Haugegaard prædikede og delte tro – dejlig formiddag. 

081018 – Charlotte Rørth på besøg i kirken 

091018 – menighedsrådsweekend – mange store og alvorlige drøftelser om 
vor kirke, engagement og teologi i og omkring vor kirke  

211118 – menighedsmøde – ønske om i større grad at kunne dele tro og liv. 
Dette blev til 2 ”kom ud af busken” aftener her i 2019 

161218 - dejlig julekoncert i kirken 

 

Nana  henviste til sin udsendte årsberetning, som er udsendt i sidste uge – i 
denne er nævnt rigtig mange fantastiske forhold og aktiviteter her i kirken i 
børne- og ungearbejdet.  

Højdepunkter for Nana er junioraftener – fantastisk fællesskab – også i 
lederkredsen – fælles bøn styrker rigtig meget. 
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Oplevelse omkring en af pigerne fra junior, som ikke kommer fra kirkeligt 
miljø. Hun har fortalt om hvad det betyder for hende at tage sit smykke på – 
et kors.  

Teen går rigtig godt – også selvom der efter hver sommer afgår unge til 
efterskole m.v. Oplevelsen er dog alligevel, at Teen vokser og går rigtig godt – 
bl.a. når Skovby Efterskoles elever kommer på besøg og fortæller lidt om 
deres liv og tanker. 

Nana syntes børne- og ungdomsarbejdet giver grund til meget stor 
taknemmelighed og opmuntring – også selvom der i perioder er lidt færre end 
der plejer. Vi er der og oplever, at Gud virker i vort arbejde. 

Nana nævnte, at retrætedagene her i kirken har været nogle utrolig gode og 
givende dage. Det vil hun gerne gøre mere af. 

 

Afslutningsvis under dette punkt nævnte John vigtigheden i, at vi er fokuseret 
på relationen til DDM. Vi er en del af noget større – et DDM, der bl.a. driver 
mission i andre lande. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning. 

 

5. Menighedens liv og udfordringer 2019 – hvordan fortsætter vi det gode 
menighedsliv?  

John redegjorde for, at MR har drøftet menighedens liv, hvor vi føler os 
udfordret på mange måder. MR ser nogle udfordringer omkring menigheden 
og vores arbejde som kirke. I MR`s årsberetning er der skrevet lidt om dette. 
John nævnte bl.a. andet, at vi p.t. mister medlemmer fra menigheden, og 
udover dejlige og engagerede kræfter betyder det også, at vi rent økonomisk 
har en udfordring. 

Udfordringerne som John ser det er, at vi alle har rigtig travlt med vort 
arbejde – og derfor kan kræfterne være begrænsede i vore muligheder for at 
være mere aktive i vort kirkeliv. Hverdagen er meget presset for mange af os, 
og det påvirker også arbejdet her i kirken. 

Individualiseringen i samfundet kan også udfordre os. Vi har hver vores behov 
om mange ting for vor egen og familiers vedkommende. Kan vi rumme alle – 
det vil vi rigtig gerne.  

Osted er et lille bysamfund, hvor tilflytningen ikke er særlig stor – tværtimod. 
Giver det grund til at ”retænke” vore aktiviteter ? 
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Vi bor som menighed forskellige steder – og mange bor andre steder end i 
Osted.  

MR har disse drøftelser om kirkens liv og fremtid som et absolut 1. prioritet i 
det næste år.  

 

6. Godkendelse af regnskab 2018  

Allan gik regnskabet igennem med baggrund i det til årsmødet udsendte 
materiale.  

Allan ville gerne pointere, at Allan nu var økonomisekretær, hvor han var 
særdeles godt hjulpet af Thomas Quistgaard, som har gjort et meget flot 
arbejde med disse opgaver. 

Redegjorde for udfordringen ved at vi skifter poster, idet det har været 
nødvendigt at udfylde, ændre, indberette og blive godkendt en del steder i 
forhold til myndigheder og vor bank. Et stort arbejde som dog nu ser ud til at 
lykkedes.  

Allan vil ikke gå regnskabet detaljeret igennem. Der er udsendt en mail om vor 
økonomiske situation, som kunne være bedre. Kort fortalt er udgifterne 
steget og indtægterne er faldet.  

Vi har sparet hvor det var muligt – men det er vanskeligt at blive ved med at 
spare. Hvor skal vi spare – på de ansatte, vore aktiviteter eller hvad ??  

Allan opfordrede til at dette blev drøftet under budgettet for 2019. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.  

 

7. Orientering om og drøftelse af budget 2019  

Allan redegjorde for de udfordringer, som han har anført under regnskabet – 
altså faldende indtægter og stigende udgifter. Konkret skal vi have ca. 
120.000,- kr. om året mere ind i menigheden for at få det til at løbe rundt. 

Vi har iværksat tagrenovering på ca. 540.000,- kr – vi forventer i 2020 at få ca. 
50.000 retur i momskompensation – så 490.000 skal vi selv lægge til det nye 
tag. 

Aftalt at MR udarbejder et revideret budget til næste menighedsmøde, hvor 
man så kan få det godkendt. 
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Thomas Q. syntes det er vigtigt, at vi gennemtænker hvad vi vil – det er vist 
det der hedder ”rettidig omhu”. 

P.t. er der ingen underskrift på tagrenoveringen, så i princippet kan vi måske 
komme ud af dette – alternativt få denne renovering udsat.  

Dirigenten bad om en håndsoprækning for at tilkendegive, at MR går tilbage 
og laver et budgetforslag i forhold til vore konkrete. 

Ved håndsoprækning blev det besluttet, at MR vender tilbage med et 
budgetforslag til næste menighedsmøde.  

 

8. Vedtægtsændringer  

John gennemgik vort forslag til ændringer i vore vedtægter. Der har været en 
dialog med Kirkeministeriet – men efter et kæmpe forarbejde for at få 
vedtægterne revideret har kirkeministeriet nu tilkendegivet, at vi alligevel ikke 
umiddelbart behøver ændre vore vedtægter. 

Det fremlagte forslag til ændring har derfor nu alene karakter af at præcisere 
enkelte forhold – eksempelvis vort navn. 

Ruben foreslog, at der under § 5 – pkt. 4.7 rettelig bør stå:  ”evt. godkendelse 
af revideret budget”. 

Afstemning om disse ændringer – enstemmigt vedtaget. 

 

9. Forslag om opløsning af DDMØ (Det Danske Missionsforbunds Østre distrikt)  

Peter Gøtz redegjorde kort om problemstillingen og ønsket om at opløse 
DDMØ for at kunne komme videre i processen. 

Altså at få opløst DDDMØ, hvorefter man kan fordele den indtægt, der er 
kommet ved salget fra Kilden. Ved evt. beslutning om opførelse af nyt lejrsted 
på Efterskolen Lindenborgs grund, da kan menigheder så donere deres lokale 
indtægt fra salget af Kilden igen.   

Ved afstemningen blev det enstemmigt besluttet at stemme for en opløsning 
af DDDMØ. 

 

10. Indkomne forslag – Forslag skal være menighedsrådet i hænde senest 3. 
marts  
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Ingen modtagne forslag.  

 

11. Valg af kandidater til menighedsrådet, suppleant og revisorer  

• Valg til MR – 35 stemte – 1 blank – 34 stemte på de 3 opstillede. 

John og Henriette genvalgt – Ulla Sekkelund indvalgt i MR. 

John orienterede om, at han det næste ½ år vil være i England, hvorfor 
han vil være i reduceret udgave i MR. 

• Valg til suppleant – 35 stemte -  35 stemmer på de opstillede:  

Andreas Elleby og Anders Juul blev valgt 

• Valg til revisor – 35 stemte  - 35 stemte på de opstillede:  

Thomas Quistgaard og Anders Walsøe.  

 

12.  Valg af repræsentanter til Efterskolen Lindenborgs repræsentantskabsmøde 

Peter redegjorde for, at Efterskolen Lindenborg har valgt at invitere til 
forårskoncert og så herefter afholde repræsentantskabsmøde onsdag inden 
Kr. Himmelfartsferien ( d. 290519 ) 

Vi skal stille med 3 repræsentanter, som blev flg.: 

John Haugegaard, Neel Gøtz og Vagn Quistgaard.  

 

13.  Eventuelt  
John nævnte , at Lisbeth og Anne vil rigtig gerne afholde menighedsdag d. 
310819. Det bliver en rigtig god dag. Menighedsdagen bliver afholdt hos Anne 
og Willy. Super idé ! 
 
Spørgsmål om hvor længe taget kan holde – altså om det er kritisk at det 
bliver udskiftet her og nu. John nævnte, at det godt kunne afvente et par år 
mere. 
 
Neel spurgte om der kunne være mere fokus på vore internationale 
missionsopgaver – det er vigtigt, at vi er en missional menighed.  
 



7 
 

Ingrid ville gerne dele en hilsen med os alle her til slut. Ingrid havde aldrig 
oplevet, at man havde talt så meget om økonomi – menigheden har altid 
stået sammen og fundet pengene. Ingrid fortalte kort om processen med 
tilblivelse og arbejdet i ”gamle dage” med vor kirke. Hendes hilsen var, at vi 
alle skal tage vare på den arv, som vi har fået i denne kirke / menighed. 
Ingrid opfordrer til at ”spotte” de unge i opgaver for vor kirke – lad os være 
fokuseret og frimodige i at spørge til opgaver. 
Ingrid er bekymret for menigheden – den ”onde” virker her i vor midte – lad 
os stå sammen om at lukke ham ud. 
 
Peter Gøtz takkede for god ro og orden, hvorefter årsmødet blev afsluttet kl. 
14.15. 
 
 
 
    Referat ved Flemming Madsen 
 
 
 
 
Peter Gøtz 
Dirigent 
 
 
 
 
John Haaugegaard Allan Møller Henriette Jensen 
 
 
 
   

Ulla Sekkelund Flemming Madsen 
 

 


