Årsmøde i Odense Valgmenighed tirsdag den 21. marts 2017 kl. 19.00.

Formanden Anne Grete Pilgaard bød velkommen. 53 medlemmer var mødt.
1.Valg af dirigent.
Torsten Johannessen blev valgt og konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt.
2.Valg af referent og stemmetællere.
Referent: Jørga Wognsen.
Stemmetællere: Arne Rasmussen og Palle Wognsen
3.Menighedsrådets beretning til godkendelse.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der blev drøftet.







Valgmenighedens nye regnskabsfører Lone Rosager Rasmussen blev præsenteret.
I beretningen havde formanden talt om arbejdet med anskaffelse af flygel, samt salg af
tangenter. Der skal skaffes kr. 60.000, på nuværende tidspunkt er der indgået kr. 21.000.
Indvies den 24. september 2017 med en koncert af Elisabeth Westenholz.
Formanden fortalte, at der på gavlen mod Vestre Stationsvej er opsat kirkens navn, således
at trafikanterne kan se, hvad det er for en kirke der ligger.
Man arbejder med at gå på facebook for at annoncere aktiviteterne i Odense Valgmenighed.
Formanden omtalt årsmødet på Mors den 20.-21. maj.
Formanden takkede de afgående medlemmer af menighedsrådet for et godt og flot stykke
arbejde.

Beretningen godkendtes og vil i sin helhed være at finde på hjemmesiden
www.odensevalgmenighed.dk
4. Præstens beretning.
 Præsten startede med at takke for receptionen i anledning af 60 års dagen.
 Gennemgik de aktiviteter udenfor menigheden såsom dåbsmessen, samarbejdet med
friskolerne, den Fynske sorggruppe. Arbejdet i grupperne giver god inspiration at arbejdet i
menigheden.
 Årets konfirmandhold er på 9.
 Onsdagsmøderne har ikke stor tilslutning, hvor der var en del snak frem og tilbage, men der
var stemning for at de fortsatte.
 Temagudstjenester blev drøftet. Man var enige om, at de var positive og berigende.
 Det gode samarbejde med højskoleforeningen blev også drøftet.
 Det blev også nævnt, at man har en dejlig og positiv kirkebetjening, som gør at det er dejligt
at komme i kirken.
Dirigenten takkede for beretningen, der i sin helhed vil være at finde på kirkens hjemmeside.
www.odensevalgmenighed.dk
5.Forelæggelse af årsregnskab.
Kassereren Anders Krogh aflagde regnskabet for 2016. De enkelte poster og kasseflowet blev
grundigt gennemgået.


Man takkede kassereren for en grundig gennemgang af regnskabet
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Der blev forespurgt hvad man gjorde ved restancer. Der rykkes mere end 1 gang og efter 3.
rykker bedes man præsten om at overflytte pågældende til sognemenigheden.
Konfirmander, hvis forældre ikke er medlemmer, betaler kr. 800.

Regnskabet godkendtes
6.Behandling of indkomne forslag.
Forslag til vedtægtsændringer
§ 3 vedr. indkaldelse til årsmødet foreslås ændret til:
”Der indkaldesved annoncering i kirkeblad og opslag på hjemmeside senest 14 dage forinden”
§ 8 vedr. tegningsret foreslås tilføjet: ”
Foreningen tegnes af formanden og mindst et yderligere medlem af menighedsrådet.”
Begge forslag blev enstemmigt godkendt.
7.Forelæggelse af budget.
Kassereren gennemgik budgettet der forventes et overskud på kr. 20.000.
Budgettet blev godkendt.
8.Valg af medlemmer til menighedsrådet samt suppleant.
På valg var:
Anders Krogh: Modtog ikke genvalg. I stedet blev Hanne Staack valgt.
Kurt Lunders: Modtog ikke genvalg. I stedet blev Claus Bach Wognsen valgt.
Stine Bett Andersen: Modtog genvalg.
Suppleant: Louise Mosbæk: Modtag genvalg.
9.Valg of statsautoriseret/registreret revisor samt folkevalgt revisor samt suppleant.
På valg var: Arne Rasmussen, der modtog genvalg.
Suppleant: Anders Lundsgaard, der modtog genvalg.
10.Eventuelt:



Valgmenighedens repræsentant i Odense friskole Mette Lund Møller redegjorde for årets arbejde.
Der bl.a. omhandlede ansættelse af ny viceinspektør samt ombygning.
Marianne Granvig orienterede om valg af flygel.

Den afgående kasserer Anders Krogh takkede for de pæne ord – tak til kollegaer i menighedsråd samt
kirkens medarbejder og menigheden – tak for 24 gode og spændende år.
Torsten Johannesen sluttede sit hverv som dirigent med at udtale, at det var en fornøjelse at komme
til kirkens arrangementer
Formanden takkede dirigenten for godt arbejde og årsmødet sluttede med sang.

Jørga Wognsen
Referent

Torsten Johannessen
dirigent
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