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Referat fra Menighedsmøde i Osted 
Frikirke d. 26.05.19 efter gudstjenesten. 
 
 

Indledning   v. Henriette udfra Fil. 4  - Glæd jer i Herren….. 
 
Tilstede: 
24 stemmeberettigede 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

Dirigent: John Haugegaard valgt ved applaus   
Referent: Flemming M. Valgt ved applaus 

Stemmetæller: Michael J./Peter G. valgt ved applaus.  
  

2. Godkendelse af referat fra menighedsmøde d. 21.11.18 og menighedens 
årsmøde afholdt d. 17.03.19 v. Flemming 
Godkendt uden bemærkninger. Flemming nævnte kort omkring afstemning vedr. 
opløsning af DDMØ, som ved første afstemning d. 080519 er vedtaget. Der skal dog jfr. 
vedtægterne stemmes om dette én gang til næste år inden beslutningen er endelig. 
 

3. Menighedens liv 
 

- Status på spørgeskemaundersøgelsen og det videre arbejde hermed v. Ulla / 
Henriette 
Ulla takkede for de mange besvarelser, som er returneret. Ulla redegjorde for processen 
indtil nu, hvor der er skabt et overblik over det som er svaret. MR ønsker at samle de 
forskellige udsagn for at identificere de gennemgående tilkendegivelser. 
Henriette og Ulla forklarede, at de opfatter disse besvarelser som et betroet materiale, der 
giver glæde og en hel del at arbejde videre med. Skemaerne er anonymiserede således, at 
det alene er John, Henriette og Ulla, der ved hvem der har besvaret hvad. 
Henriette nævnte særlig gudstjenesterne og børnearbejdet, som der er bred enighed om at 
det er rigtig vigtigt og som skal prioriteres. 
 
Når skemaerne er gennembearbejdet, da vil MR kontakte medlemmerne for en samtale. 
Efter analyse af skemaerne og gennemførte samtaler har MR et godt udgangspunkt til at 
arbejde videre med. 
 
Spørgsmål om baggrunden for undersøgelsen. MR redegjorde for baggrunden for et ønske 
om, at vi sammen får defineret, hvad vores kirke/medlemmer gerne vil og hvad der ønskes 
prioriteret. Flere har tilvalgt andre menigheder, og derfor vigtigt, at vi gør det rigtige.  
 
Drøftelse om det at være en menighed og forskellige behov afhængig af alder, børn m.v. 
Drøftelse om selve processen – altså hvem der har besluttet denne proces – er det 
menigheden eller MR. MR redegjorde for deres tanker og ønsker for processen, hvor der er 
et stort behov for at inddrage de enkelte medlemmer og deres tanker om vores kirke.  
Der blev fra et enkelt medlem udtrykt forundring over, at MR ikke spurgte menigheden om 
den ønskede at indgå i en sådan proces, idet vedkommende fandt det forkert, at MR 
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besluttede at gøre dette. Hertil svarede MR, at MR finder det som sin ledelsespligt at gøre 
det som MR skønner nødvendigt og sin ledelsesret at vælge metode og proces hertil, så 
længe det ikke handler om beslutningsområder, der er direkte omhandlet i vedtægterne.  

 

- Nanas ansættelse.  
Nana redegjorde kort for processen og forløbet omkring hendes ansættelse i en 65 % 
stilling i missionsforbundets kirke i Næstved – en proces, der har været i gang en længere 
tid. Nana fortsætter her i kirken i en 35 % stilling. Nana påtænker at trække sig lidt 
omkring juniorarbejdet, når der er fundet en erstatning for hende.  Tak fra menigheden og 
stort tillykke til Nana. 
 
John oplyste, at  Aksel Sværke har meldt sig ud af menigheden – han har tilvalgt en 
menighed i København, hvor han særlig er aktiv i lovsangsarbejdet. Vi ønsker ham guds 
rige velsignelse i dette. 
 

4. Status på økonomi v. Allan 
Orienterede om en lang proces for at blive oprettet med nødvendige rettigheder som ny 
økonomisekretær for kirken.  
Allan orienterede om gavemuligheder til kirken. Dejligt hvis bidragene kunne komme 
løbende hen over året i stedet for at blive indbetalt samlet ved afslutningen af året. Det 
giver kirken bedre likviditet at få bidragene løbende.  
Med baggrund i de mange tilkendegivelser har MR besluttet, at nu sætter vi tagprojektet i 
gang – endelig !  
Allerede nu er der tilkendegivet ekstra gaver på ca. 25.000 kr. til den særlige indsamling til 
vores nye tag. 
Tømreren starter efter sommerferien, og vi forventer et nyt tag ligger klart inden jul. 
 
Camilla F. opfordrede til, at vi som kirke er mere fokuseret på at samle ind til vort fælles 
arbejde – det kan ske på rigtig mange måder – blot som inspiration. 
Opfordring til MR om at tage initiativ til at samle penge ind under gudstjenesterne til 
særlige formål. 
 
Mange tilkendegivelser om at vi gerne må indsamle penge ved vore gudstjenester – også 
gerne ved fokus på dette i forhold til vore børn. 
 

 
5. Revideret budget 2019 v. Allan 

Allan redegjorde for budgettet ved nogle udleverede oplæg, da vor projektor ikke kunne 
anvendes. Budgetoversigten vedlægges herv. referat. 
MR har arbejdet med flere forskellige budgetforslag, men har valgt at fremlægge ét 
budgetforslag.  
Budgetforslaget kort gennemgået ved Allan – herunder omkring den særlige indsamling 
på 100.000 kr. til tagprojektet.  
Enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning. 

 

6. Evt. nyt fra Det Danske Missionsforbund  
 

- Der skal vælges 3 repræsentanter til repræsentantskabsmødet. Gunni, Henriette og Nana 
er foreslået af  MR. Enstemmigt vedtaget. 

- Peter redegjorde for behovet for yderl to personer til forbundsrådet – tænk og bed om, at 
vi kan se nogle muligheder herom. 

-  
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- Forespørgsel om mail udsendt fra Løkken Frikirke. Forbundsrådet har svaret kort på 

dette. Aftalt at denne mail fra forbundsrådet udsendes til menigheden.  
 

 
7. Orientering om vedtægtsændringerne for Osted Frikirke v. John  

Kort orientering. Intet yderligere. 

 
8. Eventuelt 

Magasinets årsskrift blev delt rundt til info. 
Ønsker fra flere om, at medlemslisten må blive tilgængelig. 
Ulla Andersen vil gerne være med til udarbejdelse af en revideret og opdateret 
medlemsliste, som kan offentliggøres. MR arbejder videre med dette. 
Ulla nævnte ophænget af nye opslagstavler i hallen til at formidle budskaber i 
menigheden. Ulla Sekkelund er tovholder. 
 

 
Afslutning og bøn v. Henriette. 
 
     
 
 
 
 
John Haugegaard   Allan Møller   
Dirigent 
 
 
 
Ulla Sekkelund   Henriette Jensen 
 
 
 
 
Flemming Madsen 
Referent 


