
Referat af Osted Frikirkes årsmøde 18. april 2021 
 

På grund af covid-19 situationen i Danmark blev årsmødet afholdt digitalt via platformen Microsoft Teams.  
 
Menighedsrådet var fysisk tilstede på Skovbo Efterskole hvor 7 medlemmer var tilstede og desuden deltog Nana Green med et medlem i Osted 
Frikirke.  
Derudover deltog 21 medlemmer digitalt via platformen Teams.  
Der blev ikke registreret fuldmagter. Det var dog muligt at fremsende sin digitale stemmeseddel til menighedsrådsformanden efter årsmødet.  
 
Dermed deltog et samlet antal på 29 medlemmer. 
 
Ved den senere fysisk afgivne af stemmer kl 15.15 var 33 medlemmers stemmer tilstede. 
 

DIGITALT MØDE fra kl 13.00 – 14.00 
 

Dagsordenpunkt Referat Stemmeafgivning 
Velkomst og bøn Formand for Menighedsrådet, John Haugegaard bød velkommen og indledte med en kort 

bøn. 
 
 

 

Valg af dirigent Peter Gøtz blev foreslået og valgt som dirigent.  
Dirigenten orienterede kort om mødets afvikling, herunder at menighedens årsmøde har 
været udskudt et par gange, bl.a. pga. covid-19 situationen.   
Dirigenten noterede sig derefter, at årsmødet var lovligt og korrekt indvarslet og dermed 
kunne gennemføres.  
 
Det blev oplyst at endelig afstemning om efterstående punkter ville ske på den fysiske 
stemmeseddel, som kunne afleveres efter gudstjenesten samme eftermiddag.  
 
Det blev oplyst, at menighedsrådet indkalder til et nyt menighedsmøde inden sommer, 
hvor et fysisk møde vil blive muligt.  
 
  

 



Valg af referent og 
stemmetællere 

Andreas Elleby blev foreslået og valgt som referent. Michael Jensen og Leif Bay blev valgt 
som stemmetællere. 
 
  

 

Godkendelse af referat 
fra menighedsmøder 

Der er tidligere udsendt referat af menighedsmøde afholdt den 22.11.2020.  
Dirigenten konstaterede, at der ikke fremkom bemærkninger til referatet.  
 
 

Godkendt med behørigt 
flertal 

Menighedsrådets 
beretning til 
godkendelse  

Menighedsrådet beretning er fremsendt med indkaldelsen til menighedens årsmøde. 
Dirigenten gav mulighed for at fremkomme med spørgsmål eller bemærkninger.  
Dirigenten konstaterede, at der ikke var bemærkninger til beretningen.  
 
 

Godkendt med behørigt 
flertal 

Glimt fra menighedens 
liv v/ Gunni og Nana 

Nana og Gunni gav en kort brush-up om menighedens liv.  
Gunni fortalte, at menigheden i jan ’20 begravede mangeårigt medlem Ernst Larsen. 
Derudover har menigheden sagt velkommen til flere børnefamilier.  
Året har været anderledes pga. covid-19, hvorfor der er ved at være et savn efter at kunne 
mødes med brødre og søstre i troen.  
Gunni ser frem til menighedens nye tid. 
 
Nana fortalte, at også pandemien har påvirket børne- og ungdomsarbejdet. Det har været 
lukket ned af flere omgange. Man har ikke været forsamlet online i denne tid.  
Teenagegruppen har været samlet for første gang i lang tid, da de var samlet onsdag den 
14. april 2021.  
 
Junior-klubben lukkede ned før tid og der skal i den forbindelse lyde en stor tak til Janne 
Enggaard, Ulla Andersen og Anne Larsen for deres indsats i denne tid.  
 
Kristendoms-klassen er begyndt igen og ser frem til at få afviklet ungdomsvelsignelsen i 
løbet af 2021.  
 
 

 

Præsentation af 
menighedsrådets forslag 
til ny præst.  
 

Gunni Bjørsted meddelte menigheden sin fratrædelse i løbet af efteråret og i samme 
omgang blev man enige med Nana Green om at hendes ansættelse slutter med udgangen 
af juli 2021.  
 
 

 
 
 
 



Godkendelse af 
ansættelse  

Menighedsrådet v. formand John Haugegaard orienterede om processen med at finde en 
ny præst til menigheden. John orienterede om, hvad menighedsrådet havde lagt vægt på i 
sin ansøgningsproces og udvælgelsesproces.  
 
Der har været ført samtaler med Charlotte og hendes mand Simon. Derudover har 
Missionsforbundets generalsekretær, John Nielsen, tillige været med i processen og har 
også givet sin anbefaling til ansættelsen af Charlotte Willers.  
 
Det blev oplyst, at menighedsrådet indstiller til en ansættelse på 75% efter Charlottes 
ønske. Derudover ønsker menighedsrådet at undersøge muligheden for at ansætte en 
børne- og ungdomsmedarbejder. 
 
Herefter orienterede Anders Nielsen om baggrunden for valget af Charlotte Willers.  
Anders oplyste at et enstemmigt menighedsråd ser det som et godt match med 
ansættelsen af Charlotte.  
 
Anders oplyste, at Charlotte har erfaring med at være præst. Hun kommer fra en nyere 
kirke i København, men en kirke, som er central i det danske frikirkemiljø.  
Charlotte har oplyst, at hun ønsker at være præst for hele menigheden. Charlotte ser sig 
som leder der motiverer andre, og hun ønsker at vise menighedens ansigt udadtil, og 
dermed også gøre sig synlig i lokalmiljøet. 
 
Menighedsrådet vil gerne styrke muligheden for at gøre det relevant for nye familier og 
kirkegængere at komme i Osted Frikirke, og håber at en ansættelse af Charlotte kan 
tiltrække yderligere til menigheden.  
 
Endvidere er det vigtigt at slå fast, at Charlotte ikke er uddannet præst eller teolog, men at 
hun dyrker teologien og ønsker at tillægge sig yderligere erfaring og uddannelse i teologi.  
 
Menighedsrådet har modtaget gode anbefalinger af Charlotte, hvorfor man er tryg ved at 
indstille Charlotte som ny præst i Osted Frikirke.  
 

ooo OOO ooo 
 
Dirigenten oplyste, at der nu er åbent for at kunne stille spørgsmål til menighedsrådet om 
ansættelsen af Charlotte.  
 

Charlotte Willers blev 
ansat med stemmerne 31 
ud af 33 afgivne 
stemmer. 2 stemmer var 
blanke.  



Der fremkom ikke på dette tidspunkt nogen spørgsmål.  
 
Herefter redegjorde dirigenten for, hvordan afstemningsprocessen ville løbe af staben.  
Det blev oplyst, at Charlotte senere på dagen ville prædike ved menighedens gudstjeneste, 
og derefter kunne menigheden afgive sin stemme i forhold til, om man vil ansætte 
Charlotte eller ej.  
 
Afstemning om ansættelse af ny præst blev udsat til kl 15.00. 
 
Efter endt gudstjeneste blev de afgivne stemmer talt op af Michael Jensen og Leif Bay 
Larsen. 
De oplyste, at der var afgivet 33 stemmer og heraf stemte 31 for ansættelse af Charlotte 
Willers, hvorfor det af dirigenten blev konstateret, at Charlotte Willers er ansat pr. 1. 
august 2021 i Osted Frikirke.  
 
 

Menighedsrådets 
arbejde i menigheden og 
kirken 
 

Kirkens kælder 
Rådsmedlem Ulla Sekkelund redegjorde kort for arbejdet i kirkens kælder.  
Dette bygger på den strategiplan, som man fremlagde i november 2020.  
 
Det blev oplyst, at man har valgt at foretage ændringer, således at det store rum 
fremadrettet bedre kan benyttes til børnekirke da et større antal børnefamilier nu kommer 
fast i menigheden.  
 
Samtidigt har man valgt at rykke Teenagerne ind i det bageste rum i kælderen. Dette for at 
kunne gøre det gamle kapel/teenagerum til et depotrum – bl.a. med henblik på, at kunne 
komme til at benytte kirkens have bedre fremover.  
 
Ulla oplyste, at det store kælderrum fortsat skal kunne fungere som rum til andet arbejde i 
menigheden, fx til brunch-gudstjeneste m.m. 
 
Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter det blev oplyst, at punktet om brug af 
kælderrum og have vil blive programsat ved menighedsmødet i juni måned.  
 
 

 



Godkendelse af 
foreløbigt regnskab 2020 
 

Menighedsrådet beklagede, at menighedens regnskab var lagt til godkendelse, når det ikke 
var endelig godkendt af vores interne revisor. Dette skyldes, at opstillingen af regnskabet 
skal genbesøges. Menighedsrådet vil arbejde på at få den korrekte opstilling på plads og få 
gennemført revisionen inden næste menighedsmøde, hvor regnskabet forhåbentlig kan 
godkendes. 
 
Der er behov for en revideret opstilling. Tallene forventes ikke at blive ændret, men endelig 
godkendelse kan ikke ske førend på et efterfølgende møde – menighedens møde i juni 
måned.  
Menighedsrådet beklager dette og oplyser, at regnskabsgodkendelse udskydes til juni 
måned.  
 
 

Da endeligt regnskab ikke 
foreligger udskydes 
godkendelsen.  

Godkendelse af 
revideret budget 2021 
 

Menighedens årsmøde godkendte foreløbigt budget 2021 der var blevet fremlagt ved 
menighedsmødet i november 2020.  
Menighedsrådet har derefter arbejdet med budgettet for 2021 og dette er fremsendt forud 
for årsmødet 2021.  
 
Dirigenten gav mulighed for at fremkomme med spørgsmål og bemærkninger.  
Rådsmedlem Allan Møller oplyste, at man har valgt at fastholde lønudgifter svarende til en 
fuldtidsansættelse, da man forventer at ansætte en teen/ungdomsleder.  
 
Endvidere oplyste Allan, at man ikke har prissat forbedringerne i kælderen, hvorfor denne 
post til vedligeholdelse forventeligt bliver højere.  
Desuden skal menigheden afregne sine feriepengeforpligtigelse over for sine ansatte, 
hvorfor man indstiller at dette sker med noget af det overskud man opnåede i 2020.  
 
Herefter lod dirigenten det reviderede budget for 2021 gå til afstemning.  
 
 

Enstemmigt godkendt 

Valg til menighedsrådet, 
suppleant og revisor 
 

Dirigenten oplyste, at John Haugegaard og Henriette Jensen var på valg og ikke ønskede at 
genopstille.  
Afgående formand præsenterede herefter to nye kandidater, Birgitte Stieper og Ellen Lund 
Larsen, som kort fortalte om sig selv.  
Der var anledning til at stille spørgsmål, hvorefter dirigenten konstaterede, at  
Menighedsrådet har følgende sammensætning;  
 

Alle rådsmedlemmer er 
behørigt valgt ind i det 
kun én enkelt kandidat 
modtog én blank 
stemme.  
Alle øvrige kandidater fik 
samtlige stemmer.  



Allan Møller, på valg i 2022 
Anders Juul Nielsen, på valg i 2022  
Ulla Sekkelund, på valg i 2022 
Birgitte Stieper, på valg i 2023 
Ellen Lund Larsen, på valg i 2023 
 
Som suppleant for 1 år blev Andreas Elleby genvalgt.  
 
Som intern revisor var Thomas Quistgaard Nielsen på valg og ligeledes genvalgt.  
 
 
I overensstemmelse med menighedens vedtægter konstituerer Menighedsrådet sig selv 
efter årsmødet.  
 
 

Valg af kandidater til 
Lindenborg efterskoles 
repræsentantskabsmøde 
 

Dirigenten oplyste, at Efterskolen Lindenborgs repræsentantskabsmøde finder sted den 21. 
maj 2021 kl. 19.30.  
 
Vagn Quistgaard Nielsen stillede sig til rådighed.  
 
Der indkom ikke yderligere kandidater på nuværende tidspunkt, hvorfor Menighedsrådet 
ønskede mandat til at finde yderligere 2 kandidater der kan repræsentere menigheden.  
 
Dirigenten konstaterede herefter enighed herom. 
 
 

Vagn Quistgaard Nielsen 
blev valgt samt at  
MR blev bemyndiget til at 
finde 2 yderligere 
kandidater.  

Forslag fra menigheden 
 

Der var ikke indkommet forslag fra menighedens medlemmer  
 
 

 

Nyt fra DDM 
 

Der er med indkaldelsen til årsmødet fremsendt materiale fra DDM.  
Dirigenten forespurgte om der var spørgsmål hertil, hvilket det konstateredes, at der ikke 
var.  
 
 

 

Eventuelt Der fremkom ikke noget under dette punkt, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden 
og hævede årsmødet kl 14.00. 
 

 



 
  

 

TILLÆG TIL REFERAT – DIALOG MED CHARLOTTE WILLERS 

Der var anledning til at stille Charlotte og Simon Willers spørgsmål.  

 

- Der blev spurgt til, om Charlotte arbejder bedst individuelt eller i teams: Charlotte oplyser at hun er team-spiller og går ind i denne 
tjeneste i håb om, at det bliver sammen med menigheden og sammen med menighedsrådet.  

- Der blev spurgt til, om Charlotte vil opsige sin ansættelse i BBU: Charlotte oplyser, at hun forventer at ansættelsen i BBU vil blive 
begrænset væsentligt, da hun gerne vil have fokus ét sted – her i Osted Frikirke – og samtidigt have tid til at fordybe sig i sin 
teologi.  

- Der blev spurgt til tilgængeligheden, altså arbejdstiden. Charlotte oplyser, at hun nok i begrænset omfang er tilgængelig mellem kl. 
16.00 og kl 19.00, men at dette nærmere aftales med menighedsrådet, måske at der vil være aftalte tilgængelige tidspunkter.  

Herefter forlod Charlotte og Simon lokalet og der var lejlighed til, at stiller spørgsmål til Menighedsrådet.  

- Hvordan tænker man videreuddannelse for Charlotte. Menighedsrådets tanke er, at man bidrager økonomisk med op til kr. 15.000 
om året de kommende 3 år, men at studierne skal være uden for ansættelsestiden.  
 

- Der blev spurgt til, hvis Charlotte ikke blev ansat. Det blev oplyst af Menighedsrådet, at så skal processen begynde forfra, da man 
ikke har en anden kandidat i tankerne. 
 

- Det blev af menigheden indstillet til, at man sikrer at Charlotte får en mentorgruppe og et stærkt præstenetværk, ligeledes at 
Menighedsrådet sikrer en god fordeling af Charlottes arbejdstid herunder at man i menigheden har en sekretær, således at dette 
ikke påhviler præsten også at håndtere.  
 

- Der blev spurgt om der har været andre henvendelser til stillingsopslaget – Menighedsrådet oplyste, at der sent i forløbet indkom 
en henvendelse fra en anden kandidat, som Menighedsrådet dog ikke fandt interessant og som et godt match med menigheden.  
 



- Der blev spurgt til børne- ungdomsmedarbejderen, om der er en kandidat dertil? Menighedsrådet oplyste, at man har samtale 
med en kandidat, men at man arbejder videre med dette og forventer at præsentere en medarbejder til menighedsmødet i juni 
2021.  

 

Herefter var der ikke yderligere til debat og menigheden havde nu lejlighed til at afgive sin stemmeseddel gældende for hele årsmødets 
dagsorden.  

 

SÅLEDES PASSERET  

 

Osted, 18. april 2021 

 

 

__________________________________   ________________________________________ 

Referent Andreas Elleby      Dirigent Peter Gøtz 

 


