
Referat af Osted Frikirkes årsmøde d. 24. juni 2020

Ruben Lundtoft blev valgt som dirigent.

Anders Juul Nielsen blev valgt som referent.

Der var 24 stemmeberettigede og 1 fuldmagt.

1 Godkendelse af referat fra menighedsmøde 12.11.2019 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2 Menighedsrådets beretning til godkendelse 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3 Glimt fra menighedens liv v/ Gunni og Nana ´

Gunni Bjørsted og Nana Gren orienterede om menigheds liv i det forgangne år.

4 Hovedpunkter fra samtaler med menighedens medlemmer 2019 

Ulla Sekkelund orienterede om de samtaler, som menighedsrådet har haft med menighedens 
medlemmer. Menighedsrådet har arbejdet videre med de mange gode tanker, forslag og ideer. Nogle
forlsag er allerede implementeret, mens andre indgår i menighedsrådet langsigtede strategiarbejde.

5 Godkendelse af regnskab 2019 

Allan Møller orienterede om regnskabet for 2019. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

6 Godkendelse af revideret budget 2020 

Allan Møller orienterede om budgettet for 2020. Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

7 Valg til menighedsrådet, suppleant og revisor 

Anders Juul Nielsen blev valgt til menighedsrådet med 24 stemmer

Ulla Sekkelund blev valgt til menighedsrådet med 24 stemmer

Allan Møller blev valgt til menighedsrådet med 25 stemmer

Andreas Elleby blev valgt som suppleant til menighedsrådet med 24 stemmer

Flemming Madsen blev valgt som revisor med 24 stemmer

8 Forslag fra menigheden 

9 DDM 

9.1 Navneændring – forslag til menighedens godkendelse – se bilag 

Menighedsrådet foreslår, at DDM ændrer navn til ”Evangelisk Frikirke”. Menighedsrådet gav udtryk 
for, at man var åben for eventuelle variationer af navnet som fx ”Evangeliske Frikirker”. 
Forslaget blev godkendt.



9.2 DDMØ - Godkendelse af Osted Frikirkes tilslutning til opløsning af DDMØ – 3 bilag 

Menighedsrådet foreslog, at DDMØ opløses. Forslaget blev godkendt enstemmigt.
  

9.3 Repræsentantskabsmøde 26. september 

John Haugegaard orienterede om, at der er repræsentantskabsmøde d. 26. september 2020.

10 Eventuelt

Ellen Larsen orienterede om, at det forventes, at der kommer en række børnefamilier fra asylcentret 
og opfordrede til, at vi tog godt imod dem.
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