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1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Godkendelse af referat for 2019 - bilag 1

3. Beretninger for 2019, supplerende kommentarer

4. Godkendelse af regnskab 2019 - bilag 2

5. Valg af medlemmer til menighedsrådet - bilag 3

Opstillede kandidater er: Benny Gohr Jensen, Bo Lundgaard,
 Marien van Beest og Peder Vinkel

6. Valg af suppleanter til menighedsrådet - bilag 3

Menighedsrådet søger om dispensation for manglende
 suppleanter det næste år da der ikke er blevet opstillet nogle
 kandidater indenfor tidsfrist

7. Valg af revisor - bilag 4

Opstillet kandidat er: Dorthe Dam

8. Behandling af forslag

● Forslag om afdrag af gæld – bilag 5

9. Godkendelse af budget 2020 - bilag 2

10. Drøftelse omkring Vestermarkskirkens fremtidige indsatsområde

11. Orientering fra menighedsrådet

Herunder blandt andet:

● Ansættelse af Teen- og ungdomspræst

● Fokuspunkter fra 2019, status

● Info fra international gruppe i Billund

● Info fra frivillig stab

12. Orientering fra Det Danske Missionsforbund

13. Orientering fra Frikirkenet

14. Orientering fra Vestermarkskirkens børne- og ungdomsarbejde

15. Eventuelt

DAGSORDEN

Hvis du er forhindret i at deltage til årsmødet og alligevel
gerne vil stemme, kan du hente stemmesedler i
informationen i forbindelse med gudstjenesten. Vi har
valgt denne fremgangsmåde for at imødekomme
eventuelle misforståelser i form af anonyme brevstemmer.
De udleverede stemmesedler er stadig anonyme, men vi vil
registrere, at du har modtaget en stemmeseddel og kun
autoriserede stemmesedler er gyldige.

Brevstemmer skal, ifølge vedtægterne, afleveres hos
formanden inden årsmødets begyndelse.
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Referat af Vestermarkskirkens årsmøde
Søndag 24. Februar 2019 kl. 12.30

Vi starter med at synge ”Stor er din
trofasthed”.
Marien byder velkommen og indleder
årsmødet med Kol. 2:19 og Esajas 51:15. Gud
elsker, når hans menighed vokser. En stor tak
til menighedsrådet: Tak for gode alvorlige og
sjove snakke. Tak til vores ansatte Gitte,
Mette, Lauren og Charley – tak, at I er aktive
også i vores by!! Vi er rigtigt glade for at
have jer som ansatte. Jeg vil også sige tak til
alle vores frivillige. Det er godt og vigtigt, at
vi vokser åndeligt sammen.

1. Valg af dirigent
Menighedsrådet peger på Stern Johansen.
Stemmeberettigede: 73
Brevstemmer: 11 (inkl. 3
stemmeberettigede)
Valg af stemmetællere: Benny Gohr
Jensen (udpeget af menighedsrådet),
samt Ejvin Kortegaard og Miranda de
Bruijn (valgt blandt forsamlingen).

2. Godkendelse af referat for 2018 - bilag 1
Enstemmigt godkendt.

3. Beretninger for 2018, supplerende
kommentarer
Ingen supplerende kommentarer.

4. Godkendelse af regnskab 2018 - bilag 3
ved Bo
Først en stor tak til alle kirkens givere.
Der er indført et nyt regnskabssystem i
2018. Det har givet større sikkerhed, men
ændrede arbejdsgange. Det ligner i store
træk regnskabet fra sidste år i
udformning.
Testamenter: Man kan betænke VMK i sit
testamente. Man opfordres til at vælge
dette. En testamenteret gave ”flytter
ting”.
Bo takker Kirsten – som er ny i denne
sammenhæng. Bo beskriver dem som et
godt makkerpar. De supplerer hinanden
godt.
Selve regnskabet kommer ud med et
forholdsvist stort overskud. Er det godt

eller skidt for givertjenesten i VMK??
Nogle kunne tænke, at så er der ikke
behov for min gave. Der er mange årsager
til, at man giver penge til VMK. Bo håber,
at du giver det, som du og Gud har aftalt –
den bedste kur mod egoisme. Hvis vi alle
lykkes i at lytte til Gud ift. vores økonomi,
så vil VMK få de penge, som vi har brug
for.
Hvorfor har vi overskud? Der er et punkt
senere i eftermiddag, hvor vi sammen skal
drømme om, hvad vores overskud skal
bruges til.
Vi har en sund økonomi. Vores
driftsregnskab viser et overskud på
460.000 kr. Der er 10% stigning i
gaveindtægter samtidig med forholdsvis
stor nedgang i lønudgifterne.
Der er opgraderet A/V og ventilation i
2018.

Jens Sørensen: Er der planer om
at afdrage yderligere på lånet?
Bo Lundgaard: Vores overskud
kan bruges på forskellige ting –
er på dagsordenen senere i dag.
Leif Jensen: Bare i forlængelse
af Jens: Jeg vil opfordre jer til at
tænke over,
 hvad vores overskud skal bruges
til.
Bo Lundgaard: Og det vil vi gøre
sammen senere i dag.
Ejvind Kortegaard: Café Nymark –
er det helt selvstændigt?
Bo Lundgaard: Café Nymark har
selvstændigt regnskab. VMK
køber nogle serviceydelser af
dem. Café Nymark er
momsregistreret og er en
selvstændig institution.
Ole Damgaard: Er det ikke bedre
at betale afdragene af, så vi ikke
skal betale så mange renter??
Bo Lundgaard: Jo, det kan godt
være, at det er en god idé, men
det må vi snakke om senere i
dag.

Regnskabet godkendes ved
håndsoprækning.
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5. Valg af medlemmer til menighedsrådet -
bilag 2

Opstillede kandidater er: Ina
Christesen, Henrik Dam og Peter
Bergholt
Ina Christesen: 78 stemmer
Henrik Dam: 75 stemmer
Peter Bergholt: 74 stemmer

6. Valg af suppleanter til menighedsrådet -
bilag 2

Opstillede kandidater er: Lisbeth
Christensen og Kirsten Hansen
Kirsten Hansen: 74 stemmer (1.
suppleant)
Lisbeth Christensen: 57 stemmer (2.
suppleant)

7. Valg af revisor - bilag 2
Opstillet kandidat er: Carola
Knudsen
Carola Knudsen: 81 stemmer

Persondataforordning: Ny lov. Hvis man
skal gemme personfølsomme oplysninger,
skal man have samtykke fra alle. Der
mangler 98 samtykkeerklæringer fra
medlemmer i VMK. Husk at få udfyldt en
samtykkeerklæring og giv den til Peter
Bergholt.

8. Orientering omkring Vital ved Charley
Vital proces i VMK. Et kursusforløb tager
ca. 1½ år fordelt på 3-4 lørdage.
Udviklet af vores søstermenighed i USA.
Det handler om at have fokus på at være
og fortsat være en sund og missional
menighed med fokus på Jesus.
4 forskellige faser: Skindød, tæt på død,
stabil eller sund og missional menighed.
Når man har fundet ud af, hvor man er,
arbejder man videre herfra. Man får
redskaber til at arbejde med tingene.
Der skal nedsættes en gruppe, som har
ansvaret for processen. Måske til
efteråret eller senere.

9. Fokusområder i Vestermarkskirken. Hvad
har vi brug for at fokusere på? (Op-ind-
ud). Oplæg til drøftelse ved Bo og Marien
Trekanten OP-IND-UD. OP: Levende tro
med bibelsk forankring med Jesus som
forbillede, UD: Social og missional

engagement og IND: ”Sammen på vej”. Vi
oplever en tid, hvor der er plads til at
tænke nyt. Vi oplever, at der er flere
ressourcer i VMK. Vi oplever en økonomi,
hvor der er plads til at gøre noget mere.
Måske skal vi gøre nye ting; måske skal vi
optimere de aktiviteter, som vi allerede
har i gang.
Menighedsrådet har det seneste år haft
besøg af ledere/repræsentanter fra alle
aktiviteter, som har fortalt om deres
visioner og idéer for på den måde at høre
om udfordringer og visioner.
Alle deltagere ved årsmødet skal de
næste 20 min. arbejde i 3 forskellige
grupper omkring IND-OP-UD-relationen.
OP-relationen: 10 personer (bl. a. Chris,
Henrik, Simon, Leif, Frank Torgun)

   Der er frugtbarhed af intimitet –
det er vigtigt at have fokus på
vores OP-relation; at have tæt
kontakt med Gud. Forslag omkring
retrætetur/stillegudstjenester,
hvor vi har tid på at være stille
sammen med Gud

   Vi kunne godt tænke os at
ansætte en ungdomspræst med
musikalske evner, så vi investerer
i børn og unges videre færd med
bl. a. musik

IND-relationen: 21 personer (bl.a.
Annette, Jolanda, Kim, Peter, Karin,
Anette, Torben)

   Relevans og tænker strategisk
måske 10 år frem

   At alle, der kommer i kirken,
oplever som værende et godt sted
at komme. Alle har et fælles
ansvar for, at det lykkes. Hvordan
kommer man fra en god oplevelse
fra at komme fra mandagsspisning
til få lyst til at komme til
gudstjeneste?

   Hvordan har man det ca. ½ år
efter, at man blev medlem?

   At mandagsspisning skal være ½
time længere, så man har tid til at
snakke med folk – missionalt
fællesskab

   At have fokus på, hvordan har vi
det med hinanden – have fokus på
de enkelte aldersgrupper
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   Måske skal der ændres noget på
vores gudstjeneste-koncept. Måske
skal de unge mere på banen

UD-relationen: 26 personer (bl.a. Peter V,
Henrik K. Erhardt, Charley, Jens, Mogens,
Dorte, Maria)

   Ønske om, der bliver større fokus
på kald også på gudstjenesten

   Større fokus på at have en
mentorordning – at man har nogen,
man kan læne sig opad

   Synlighed på vores gudstjeneste
omkring mission såvel lokalt som i
den store verden

   Aktiv deltagelse i lokalsamfundet
på forskellig vis – f.eks. kulturugen

   Hvordan kommer vi afsted med at
få indsluset de mange
kirkefremmede, som er i kontakt
med vores kirke, f.eks.
onsdagscaféen, gospelkoret,
mandagsspisning mm.? At få brudt
illusionen ned, at kirken kun er for
medlemmerne – men at
gudstjenesten og kirken er for alle
mennesker

   Kunne man lave en gruppe, som
forpligter sig til at bede for de
mennesker, som er i kontakt med
VMK i en aktivitet, men ikke som
sådan kommer til gudstjenesten?

   At vi viste os uden for kirken – at
man lavede en café nede i
midtbyen – f.eks. lavede en
børnegruppe for børn af skilte
forældre – måske at vi kunne lave
en fond, som kunne give tilskud til
de mennesker, som ikke har råd til
at komme på sommerstævne; købe
en kirkebus, så vi kan hente folk til
gudstjenesten etc.

Ketty Søgaard: Sidst i januar var
en stor del fra menigheden
sammen på en Inspirationsdag.
Hvad er der sket videre med de
idéer? En opfordring til at de
tager det med.
Henrik Dam: Vi vil gerne give
alle fra menigheden muligheden
for at komme med input, så
derfor har vi haft det på
dagsordenen i dag. Det samles og
tages med i puljen.

10. Orientering fra menighedsrådet
Socialt netværk ved Charley:
FRISAM er ved at gøre et sidste
forsøg på at blive et fuldgyldigt
frivillighedscenter i Grindsted. Så
skal der ansættes en centerleder –
forhåbentlig til sommer. BISON
(Billund Sociale Netværk). Her kan
VMK også være med. Lokaliteterne
bliver i enden af Nymarksvej. Vær
med til at bede om, at det må blive
til en virkelighed. VMK kan blive en
god medspiller her.

Himmelske dage på heden ved
Charley:
Kristi Himmelfartsferien 29.05.19-
02.06.19. 250 aktiviteter i løbet af
disse dage i Herning og omegn. Gå
ind på hjemmesiden Himmelske
dage for nærmere information.

Menighedsweekend 2019 ved
Marien:
Afholdes på Kildevæld i Kolding i
første weekend i efterårsferien:
Arbejdsgruppen: Dorte, Ina, Mette
og Marien.

Café Nymark ved Benny:
Ny mail: cafe@vestermarkskirken.dk
Ny Café telefon: 2896-1140 (Gittes
hidtidige nummer). Gitte har fået ny
privat nummer.
Al kontakt til cafeen skal gå via
mail, telefon eller sms.

Lokalebooking ved Peter:
Kulturændring: Husk at booke
lokaler til alle aktiviteter – også
ledermøderne!!
Skriv en mail til Peter.
De faste ugentlige og månedlige
aktiviteter er sat i kalenderen.

11. Orientering fra Det Danske
Missionsforbund

Repræsentantskabsmøde 2019 ved
Peter
Den 22.07.19 (på sommerstævnet
2019) på Lindenborg.
Missionsforstander John Nielsen er
på valg – han er villig til genvalg.
Forbundsrådet mangler 2 nye
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medlemmer. Løkken Frikirke: Man
vil opfordre dem til at udgå af det
Danske Missionsforbund.
Forbundsrådet har ikke hørt fra
Løkken Frikirke.  Situationen er
p.t., at vi står overfor at skulle
ekskludere Løkken Frikirke på
sommerstævnet.

Sommerstævne ved Charley:
Genopdag det gode fællesskab. I år
er besluttet, at der er et ekstra
spor ud over Connected og One.
Desuden er Platform med om
aftenen i hallen. Fokus på
sommerstævnet skal være de unge
familier for at fastholde de unge.
Se særskilt program.

Collect ved Bo:
Et system, som Det Danske
Missionsforbund har tilbudt VMK og
de øvrige menigheder i
Missionsforbundet. Et system, hvor
man har data liggende bl. a.
medlemsoplysninger. I har alle fået
et givernummer, som I bedes
oplyse hver gang, I giver noget til
VMK. Det vil være en stor hjælp
hvis ægtefæller indbetaler på
hvert sit givernummer. Det gør det
meget nemmere for Kirsten og Bo,
som også gerne oplyser jeres
givernummer.

12. Orientering fra Vestermarkskirkens
Børne- og Ungdomsarbejde ved Henrik
Alle arbejdsgrene har valgt en
kontaktperson, som sidder med i BUS. Vi
har mange rigtigt dygtige ledere i vores
arbejdsgrene. Det er vi meget
taknemlige for. Fantastisk med Lauren –
vores volontør. Så har vi ansat Mette.
Det har givet et løft, at vi har ansat
dem.
Gå forbi Nordsalen. De unge har ryddet
op!
Der er børnekirkelejr den 9.-10. marts.
Hvis børnene efter gudstjenesten leger
videre i rummene i Fløjen, så er det
forældrenes ansvar, at der er ryddet op,
når de går hjem.

13. Orientering fra Gospel by Choise ved
Lene og Erhardt:
Interviewes af Peter Vinkel. Hver
mandag aften er en slags gudstjeneste.
Vi synger og tilbeder Gud; vi ber Fader
Vor; vi synger velsignelsen; vi deler
åndelige oplevelser med hinanden. Og så
er der kirkekaffe. Gospelkoret deltager i
Syng Julen ind, på gospelgudstjenester
og bl. a. ved Stafet for Livet. De skal
også være med på de Himmelske Dage.
Der er skiftet navn fra Room4Joy til
Gospel by Choise. Der er kommet ny
dirigent Lissi Winther.
De ønsker sig meget en fast
trommeslager og fast pianist, så de ikke
skal købe sig til det ved hvert
arrangement. Tak for den økonomiske
støtte fra VMK. Opfordring fra Peter til
at bede for gospelkoret.

14. Godkendelse af budget 2019 - bilag 3
Bo løber budgettet 2019 igennem.

Ejvin Kortegaard:
Vedligeholdelse af Café Nymark
– hvem står for det?
Bo Lundgaard: Det gør Café
Nymark selv.
Erhardt Fisker: Hvor meget
udgør vores bidrag til
kreditforeningen?
Bo Lundgaard: Hvis vi ikke
havde vores lån, havde vi i
runde tal 90.000 kr. mere om
året.
Peter Belland: Hvor mange år
er der tilbage af vores lån?
Bo Lundgaard: 7 år eller
deromkring.
Susanne Johansen: Man skal
kigge på den reelle besparelse
de ca. 16.000 kr. årligt.
Ejvin Kortegaard: Det er da
mange penge. Har I nogen
overvejelser om, hvad I vil
bruge pengene til?
Bo Lundgaard: Vi står med
forskellige muligheder. I
princippet kan vi afdrage
gælden. Så har vi brugt det,
der står på kontoen. Vi kunne



VESTERMARKSKIRKENS ÅRSMØDE  2020 7

også ansætte en person for
vores overskud i stedet for at
afdrage gælden. Vi vil gerne
have, at vi tænker på, hvad der
er vigtigt – og ikke bare betale
vores gæld, men måske gøre
noget andet. Det er den proces,
som vi skal i gang med. Det er
et oplæg til, hvad kan vi gøre
nu.
Stern Johansen: Vi skal huske
på, at det er et budget.
Lone Kristensen: En opfordring
til os alle, at vi går hjem og
spørger Gud om, hvad vi skal
bruge disse penge til.
Bo Lundgaard: Uanset, om vi har
overskud eller underskud,
handler det om, hvilken aftale
har du med Gud om, hvor mange
penge du skal give til VMK.
Kirsten Hansen: Jeg er så
taknemlig over alt det, vi har
hørt om i dag. Vi skal investere i
mennesker.

Budget for 2019 godkendes ved
håndsoprækning.

15. Eventuelt
Peter Belland: Hvis man ikke har
booket et lokale, er der så ikke
varme på.
Benny Jensen: Ja. Det vil det
sige.
Ketty Søgaard: De Himmelske
Dage. Hvis du gerne vil hjælpe
med information omkring
Missionsforbundet på De
Himmelske Dage, så gå til Ketty
Søgaard.

Stern Johansen takker for god ro og
orden.

Marien Van Beest afslutter med en stor
tak til alle. Vi har haft et valg, og vi vil
gerne byde Ina Christesen velkommen i
menighedsrådet. Vi vil sige tak til Kirsten
Hansen for de 6 år, du har siddet i
menighedsrådet. Dit ansvarsområde har
været omsorg, og du har bidraget med
meget, som også har styrket vores
fællesskab.
Tak til de ansatte og de frivillige!
Vi ber sammen og ber for vores ansatte
og deres ægtefæller.
Tak for i dag!



VESTERMARKSKIRKENS ÅRSMØDE  20208



VESTERMARKSKIRKENS ÅRSMØDE  2020 9



VESTERMARKSKIRKENS ÅRSMØDE  202010

Vestermarkskirkens økonomiske årsberetning for 2019 

 

Det har igen været et særligt økonomisk år for Vestermarkskirken, idet menighedens store 

gavmildhed virkelig gør en forskel. Der er kommet mere end kr. 1.5 mill. ind i gaver. Tak for det! 

 

Regnskabet for 2019 viser et driftsoverskud på godt kr. 263.926, hvor vi havde forventet et 

overskud på 250.500. Selv om vi har haft ekstra udgifter til en dejlig menighedsweekend, indvendig 

og udvendig vedligehold, så har vi sparet på bl.a. løn, koncerter og lokaleomkostninger.  

 

I starten af december lå vi et stykke efter vores gavebudget, men en god slutspurt betød, at vi kun 

mangler godt kr. 27.000 i forhold til det, vi har lovet hinanden på Årsmødet i 2019. Hertil kommer 

yderligere gaver via kollekter og gaver til særlige formål på godt kr. 72.000, så Vestermarkskirken 

er virkelig en gavmild menighed. 

 

Nu ser vi også, at nogle af de langsigtede udgifter, som vi har arbejdet på at minimere, 

efterhånden er ved at slå igennem. Flere ekstraordinære afdrag på gæld, forsikringsoptimering, ny 

kopimaskine, el-vand-varme optimeringer betyder, at vi har væsentligt færre udgifter på disse 

områder end tidligere. Der er desværre indført negative renter, hvilket betyder menighedsrådet 

foreslår indfrielse af gælden, som ved årsskiftet var kr. 408.452. 

 

Vi har brugt 85.000 mere på lønudgifter, som skyldes, at vi har måttet afsætte feriepenge på kr. 

110.992. De øvrige udgifter følger i store træk budgettet - dog skal der nævnes en dejlig 

julekoncert, som gav et pænt overskud.  

 

Vi er rigtig glade for at støtte det lokale Børne- og Ungdomsarbejde med kr. 25.000, da vi oplever, 

at en flok engagerede ledere giver rigtig mange børn og unge gode oplevelser for livet. På samme 

måde er vi også glade for at støtte Missionsforbundet, som er vores ”nationale familie”, der tilbyder 

rigtig mange gode ting og hjælp til Vestermarkskirken.  

 

Nedenstående diagram viser, hvordan Vestermarkskirkens udgifter har fordelt sig i 2019: 
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VALG TIL MENIGHEDSRÅDET

Jeg hedder Benny Gohr Jensen, er gift med
Hanna og sammen har vi 3 børn - Benjamin på
20, Josefine på 17 og Sofie på 14.
Jeg er i mit daglige virke serviceleder på
Grindsted Privatskole.
Jeg har valgt at genopstille til rådet, da jeg
finder arbejdet i rådet, kirken og den udvikling
kirken er i utrolig interessant.
Mit ønske er at vi sammen må være med til at
skabe endnu mere enhed i kirken men også
med de andre kristne i byen.

Bo Lundgaard, 56 år og gift med Annette. Jeg
har været kasserer i Vestermarkskirken i 7 år
og desuden arbejdet med klynge, vedligehold,
medlemssystem, GDPR og lignende. Jeg vil
gerne arbejde for en kirke for alle og dermed
skabe en mangfoldighed, som der bliver brug
for i fremtidens kirke.

Marien van Beest
Jeg er gift med Jolanda. Vi har tre børn, Lotte
er gift med Thomas, Laura og Jesse.
Vi bor på en gård i Starup. Jeg er en del af
menighedsrådet i dag, og vil gerne med Guds
inspiration sammen med resten af menigheden
bygge på en sund Vestermarkskirken.

Peder Vinkel, enkemand og far til to piger på
20 og 23.
Bøn, lovsang, gudstjenester og relationer på
tværs er for mig nogle af grundstenene i et
frikirkeligt fællesskab. Jeg har været medlem
af Vestermarkskirkens menighedsråd i 4 år og
har valgt at genopstille. Det er meget
inspirerende at arbejde i kirkens maskinrum og
se alle de arbejdsgrene fra børn til ældre, som
er i kirken, og hvad de hver især udretter ved
frivilligt arbejde og Guds nærvær. Jeg vil efter
bedste evne delagtiggøre mig i de opgaver,
som i de kommende år skal drøftes og
besluttes i rådet, for at kirken fortsat kan
udvikle sig - Sammen på vej.
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VALG TIL REVISOR

Dorthe Dam

FORSLAG OM AFDRAG AF
GÆLD
Da Vestermarkskirken nu betaler negative renter på indestående, foreslår
menighedsrådet at lånet i Nykredit på kr. 408.452,00 (pr. 1. januar 2020)
afdrages helt. Dette vil give en årlig rentebesparelse på ca. kr. 17.000,00.

Forslaget præsenteret og menighedsrådet sætter forslaget til afstemning.

VESTERMARKSKIRKEN
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7200 GRINDSTED
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