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DAGSORDEN
1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af referat for 2018 - bilag 1

3. Beretninger for 2018, supplerende kommentarer

4. Godkendelse af regnskab 2018 - bilag 3

5. Valg af medlemmer til menighedsrådet - bilag 2

  Opstillede kandidater er:

  Ina Christesen, Henrik Dam og Peter Bergholt

6. Valg af suppleanter til menighedsrådet - bilag 2

  Opstillede kandidater er:

  Lisbeth Christensen og Kirsten Hansen

7. Valg af revisor - bilag 2

  Opstillet kandidat er:

  Carola Knudsen

8. Orientering omkring Vital

9. Fokusområder i Vestermarkskirken. Hvad har vi brug for at fokusere på?

(Op-ind-ud). Oplæg til drøftelse

10. Orientering fra menighedsrådet

Herunder blandt andet:

● Socialt netværk

● Menighedsweekend 2019

● Himmelske dage på heden

11. Orientering fra Det Danske Missionsforbund

Herunder blandt andet:

● Repræsentantskabsmøde 2019

12. Orientering fra Vestermarkskirkens børne og ungdomsarbejde

13. Orientering fra Gospel by Choise

14. Godkendelse af budget 2019 - bilag 3

15. Eventuelt

Hvis du er forhindret i at deltage i årsmødet og alligevel gerne vil stemme, kan du hente
stemmesedler i informationen. 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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Antal stemmeberettigede fra mødets start: 74
Antal brevstemmer: 19

Johannes Johansen indledte årsmødet med at synge for på
”Komme dit rige iblandt os”

Indledning og bøn v/Marien van Beest
Marien byder velkommen til årsmødet, med stor tak til alle der
arbejder med frivilligt i vores kirke. Sammen kan vi bygge på
Guds rige. Tak til Peter Bergholt for arbejdet med
årsrapporten.
Når man siger tak til frivillige er der nogle der har været med i
et år, nogle få år og mange år. F.eks. Ryan Nielsen er stoppet
som kirkevagt efter ca. 38 år. Vi er glade for hver enkelt der
arbejder med, lidt som meget. Vi siger også tak til vores
ansatte, Charley Stephansen og Gitte Johansen, jeres
samarbejde med os i rådet men også i hele menigheden, vi er
taknemmelige for at have jer i vores midte. Tak til jer andre i
rådet, jeg er glad for den måde I er på, de ting vi har delt med
hinanden det sidste år. Jeg føler nærmest at vi er en familie,
det skal vi også passe på med. Når vi spørger om hvem der vil
stille op, er det nemt at mærke det fællesskab vi har. Stor tak
til jer.
Vi skal også huske at sige tak til vores himmelske far, vi skal
sammen med ham bygge hans rige. Jeg læste den anden
dag at en sund menighed er at man sender missionærer ud,
at bygge Guds rige ude. Sidste år sendte vi Jens Sørensen til
Grønland, Lisbeth og Kurt Terp til Mozambique, Lotte van
Beest og Thomas Larsen til Grønland, Lars Peter Skov til
Bornholm. Vi giver noget videre til de næste generationer.
Vores køkken er også et kæmpe missionsprojekt, mission vil
også være tæt på, der sker meget. Menighedsplantning er vi
også i gang med, det hører vi mere om i dag. Gud vil gerne
bruge os til at samarbejde med. Vi skal bruge vores talenter.
”Mens vi venter på at Gud gør noget for os, venter Gud på at
gøre noget gennem os”. Gud vil gerne have
partnerskabsaftale med os, Gud vil bruge os til at gennemføre
hans plan. Paulus illustrerer det i 1.korrinter brev 3, 9, i Salme
127, 1 står der at vi skal sammen bygge Guds rige. Matt. 16,
18 ”Jeg vil bygge min menighed”.
Herefter bøn.

Marien van Beest foreslår på menighedsrådets vegne Henrik
Kjeldgaard som dirigent, valgt af forsamlingen.
Henrik gennemgår at mødet er rettidigt og formelt indkaldt.
Valg af stemmetællere: Kirsten Hansen fra Menighedsrådet
samt Torgunn Skov og Chris Engslund.
Stemmetællere omdeler blå sedler med numre til alle
medlemmer.

Bilag 1 i dagsorden.
Ingen bemærkninger fra salen. Referatet blev godkendt ved
håndsoprækning.

Der var ingen supplerende bemærkninger eller spørgsmål fra
salen.

Bilag 5 i
dagsorden.
Vestermarkskirken har en rigtig sund økonomi, 2017 gav
overskud på 75.000 kr. Vi mangler dog 80.000 kr. i
gaveindtægter. Vi har afdraget 400.000 kr. på gælden. For
hver 100.000 kr. vi afdrager sparer vi ca. 15.000 kr. pr år.
Konto 1001 – Mindre gaveindtægter på 78.000 kr.
Konto 1119 – 10 årigt lån på 50.000 kr.
Konto 1312 - Projekt nye muligheder på 75.000 kr. blev ikke
startet.
Konto 1134 – En forventet indtægt på 20.000 kr. kom først i
2018
Konto 1501 – Korrekt beløb er som budget er angivet. Sum
tallet er korrekt.
Konto 1801 – Afdrag på gæld 400.000 kr.
Konto 1435 – Forsikringsomlægning har sparet os for 20.000
kr.
Konto 1410 – Et minus på 25.000 kr. i indfriet gæld, som
skyldes at vi ikke startede Projekt nye muligheder.
Bo gennemgik kort kirkens likviditet via et diagram. Den
generelle likviditet har i flere perioder balanceret omkring 0 kr.

: 

Regnskab godkendt ved håndsoprækning, ingen stemmer
imod eller blanke

Indlæg v/Ole Jensen
Ved årsmødet i 2011 blev der efterlyst en regnskabsfører.
Susanne Johansen havde lavet et grundlag for
regnskabsføringen, jeg meldte mig og skulle på det tidspunkt
hjælpe Johannes som kasserer. Jeg meddelte rådet for 1½
års siden at jeg gerne ville stoppe nu efter 7 år på posten.
Jeg har kigget på nogle nøgletal gennem de sidste 7 år. Til
kirkens drift har vi gennem årene fået 10.020.630 kr. Af gaver
med fradrag har vi modtaget 11.276.696 kr. Til Forbundsrådet
har vi gennem årene givet 1.208.640 kr.
Da jeg i 2011 overtog regnskabet havde vi en gæld på
4.288.369 kr. + en kassebeholdning på omkring 800.000 kr.
Vores gæld med udgangen af 2017 var på 872.424 kr. I alt
afdraget 3.415.945 kr. gennem de sidste 7 år. Jeg støtter Bo i
at der er en god økonomi i kirken. For 1½ års siden talte jeg
penge op til Folkekirkens Nødhjælp, jeg sagde til Kirsten om
hun ikke ville overtage min post, det glæder mig at hun ca. 1
år efter meldte sig til opgaven, det er i fuld fortrøstning til at du
vil fortsætte med arbejdet. Ole overrækker Kirsten en lille
erkendtlighed.

Tak til Ole v/Marien van Beest
Vi vil gerne sige tak til dig og dit arbejde. Vi har i rådet hver
måned fået et overblik fra dig om den økonomiske tilstand. Vi
ved at du har taget godt hånd om det. En kæmpe tak til dig for
din store indsats. Marie Louise har også støttet dig omkring
det, derfor får hun en blomst. Og en gave til dig.
Stor klapsalve fra forsamlingen til Ole.

Bilag 5
En gennemgang og forklaring af de budgetposter hvor der
sker større forandringer.
Konto 1001 – vi fastholder gavebudget på 1.500.000 kr. Vi vil
gerne fastholde niveau til trods for at vi ikke altid har nået
beløbet.

BILAG 1
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Konto 1131 – mindre løn på budget.
Konto 1131a – Volontør ændret fra 15.000 kr. til 60.000 kr.
Efter drøftelse med BUS vil vi løfte indsatsen og aflønningen.
Konto1312 – Projekt Nye muligheder er der ikke afsat noget
beløb.
Konto 1326 – Room4Joy. Gospelkoret er i gang med et
fornyet set-up hvor de ønsker økonomisk hjælp, hvilket vi
gerne vil støtte.
Konto 1422 – Vedligehold øges fra 40.000 kr. til 85.000 kr.
Specielt kirkebygningen, det skyldes blandt andet en
renovering på vores ventilationssystem, både software og
teknik.
Konto 1606 – lyd og billedanlæg øges fra 20.000 kr. til 73.000
kr. Blandt andet lydudstyr og projekter i loftet.
Vi budgetterer med et overskud på 186.500 kr. Vi håber det
meget hurtigt får ben at gå på.

Godkendt ved håndsoprækning

 Bilag 2 i
dagsorden.
Henrik Kjeldgaard præsenterer kandidaterne der rejser sig,
ingen yderligere bemærkninger.
Valgresultat:
Benny Gohr Jensen – 72 stemmer
Bo Lundgaard – 73 stemmer
Marien van Beest – 74 stemmer
Peder Vinkel – 82 stemmer

Bilag 2 i dagsorden.
Henrik Kjeldgaard præsenterer kandidaten der rejser sig,
ingen yderligere bemærkninger.
Valgresultat:
Lisbeth Christensen – 82 stemmer (1. suppleant)
Leif Jensen - 36 stemmer (2. suppleant)
Kristian Slot - 30 stemmer (ikke valgt)

Bilag 2 i dagsorden.
Henrik Kjeldgaard præsenterer kandidaten der rejser sig,
ingen yderligere bemærkninger.
Valgresultat:
Dorthe Dam – 84 stemmer

 (Leif Jensen og Kristian Slot)
Menighedsrådet beder om dispensation grundet 2 kandidater
efter tidsfrist, alternativ er dispensation for kun én suppleant
som præsenteret i bilag.
Menighedsrådet ønsker særskilt valghandling på de to ekstra
kandidater da Lisbeth Christensen er opstillet inden udløb af
tidsfrist. Afgivne brevstemmer har ikke haft mulighed for at
stemme på Leif og Kristian.
Dispensation vedtaget ved håndsoprækning hvorefter Leif og
Kristian præsenterer sig kort.

Valghandling. Stemmetællere omdeler stemmesedler.
Stemmetællere forlader salen efter endt afstemning.

Onsdag d. 7 november 2017 havde vi i rådet en drømmeaften
hvor vi tillod os at drømme og være visionære på flere
punkter. Vi havde lavet et forarbejde hvor vi som forberedelse
til mødet havde 6 punkter som vi hver især kunne reflektere,
drømme og bede over inden dette rådsmøde.
Èn hel aften på 5 timer hvor vi brugte hovedparten af tiden på
at drømme.
Lad mig slå fast med 7 tommer søm fra starten. INTET af det
jeg vil præsentere for jer her er under planlæggelse, fastlagt
eller afgjort. INTET bliver påbegyndt i morgen. ALT er på
drømme og tankestadiet. Det er 8 personer der har drømt, og
de drømme kan godt blive ændret efter dette årsmøde ud fra
hvad vi som menighed tænker.
Vi startede med en brainstorm på et whiteboard hvor vi hver
havde 5 minutter til i stikord at skrive hver vores tanker og
drømme op for hvert af de 6 punkter.
Rækkefølgen I ser, er tilfældig opstillet på vores brainstorm,
den har ikke nogen betydning for hvad vi tænker at fokusere
mest på og mindst på.
Punkt 6 – rådets fokus, den fjerner vi med det samme. Det er
rådet der internt og løbende vil fokusere på nogle
arbejdsgange og på ledelse.
Lokalsamfundet: Det er VMK’s ”brand” i Billund kommune og
Grindsted by. Vores brug af medierne
Bygninger og inventar: Har vi de rammer som vi har brug for?
Udnytter og indretter vi rammerne optimalt?
Visioner: Er vi en kirke med 800 medlemmer om få år, eller er
vi en kirke der har været med til at plante et par nye
menigheder om få år. Hvor sætter vi som kirke vores fokus?
Dialog og kommunikation: Har vi en god kommunikation
internt/eksternt? Hvor kan vi blive bedre?
Ansatte i VMK: Hvilke ressourcer har vi brug for?
Om lidt vil I se 4 af punkterne mindre synlige og ét punkt
fortsat synligt. Det indikerer hvor vi som råd/ledelse ser at vi
lige nu skal rette vores fokus.
Menighedsrådet ser at vi lige nu skal fokusere på antallet af
ansatte, hvor vi skal tilføre nye og/eller ekstra ressourcer. Det
betyder ikke at vi skal glemme de mindre synlige punkter,
men vi skal heller ikke gabe over for meget på en gang. Og
hvis der nu er nogle af de stikord jeg lige har givet der taler til
dig, så kom og sig det.
Og lad mig slå fast endnu engang. INTET af det jeg vil
præsentere for jer her er under planlæggelse, fastlagt eller
afgjort. INTET bliver påbegyndt i morgen. ALT er på drømme
og tankestadiet.
Som det næste vil jeg gerne præsentere for jer nogle ekstra
tanker omkring hvordan de ekstra ressourcer kan tilføres.
Volontør: Et ønske vi som menighedsråd har at vi skal
optimere dette, prioritere dette. Vi har lige godkendt et budget
med en større udgiftspost på dette. Vi har påbegyndt en
dialog med BUS omkring det, BUS er positive over for det og
vi vil arbejde videre i fællesskab.
Projektansættelse: Det kan være en mulighed f.eks. i
forbindelse med kontinuerlig ledertræning over en lang
periode med undervisning fra én bestemt person.
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”1 ansat pr. 100 medlemmer”: Lidt et økonomisk
udgangspunkt se i forhold til gaveindtægt i VMK. Vi har pt.
Charley på fuld tid og Gitte på ca. 20 timer. Vi er 236
medlemmer, altså ”mangler” vi en ansat på ca. 80 %.
Jeg vil nu gerne præsentere for jer de områder der under
vores brainstorm kom frem, hvor vi ser mulig ansat
ressourcer. Flere af funktionerne blev nævnt flere gange, altså
havde flere fra rådet inden denne aften tænkt og drømt i
samme baner:
Børn og familie
Administrativ koordinator/kontor
Teen og unge
Familiepræst
Social præst
Sang og musik
Køkken/café
Der står meget her. Set i forhold til det jeg nævnte før med 1
ansat pr. 100 medlemmer eller i forhold til vores gavebudget,
så vil vi enten skulle hæve vores budget vældig meget for at
kunne ansætte til de funktioner I ser her, eller en ansat på
80 % vil godt nok få sved på panden.
Vi må prioritere…
Som menighedsråd ser vi umiddelbart at vi skal satse på to af
de områder, uden at vi skal glemme de øvrige. Men vi ser to
områder hvor vores drøm nok er den største i forhold til at
sætte ekstra ressourcer ind, hvor vi umiddelbart ser at de
største behov er:
Børn og familie
Køkken/café
Igen - INTET af det jeg vil præsentere for jer her er under
planlæggelse, fastlagt eller afgjort. INTET bliver påbegyndt i
morgen. ALT er på drømme og tankestadiet.
De områder der ikke er så synlige her nu skal vi selvfølgelig
ikke glemme.
Og hvorfor er det lige netop er Børn og familie samt
køkken/café som rådet tænker?
Børn og familie: Ser vi på sammensætningen i VMK i dag har
vi i dag ikke så mange familier med helt små børn, til gengæld
mange familier med betweens og teens. Vi skal sikre og
udbygge en fortsat god opbygning og et godt overlap mellem
aldersgrupperne. Vi skal sikre og udbygge samarbejdet
mellem de relevante aktiviteter. Vi skal sikre og udbygge
udrustning af nye ledere og teens der kan være medledere. Vi
KAN udbygge et familiearbejde. F.eks. har vi lige taget hul på
et koncept med Mad & Mennesker, hvor vi tidligere for år
tilbage havde noget der hed Mad og Meninger. Måske noget
lignende med stort fokus på børnefamilier…
Køkken/café: Har I læst Gittes årsberetning for Café Nymark?
5000 måltider mad i 2017 ud fra vores køkken… - TAK FOR
KAFFE… Mandagsspisning vokser, én gang har der været
170 spisende til flæskesteg. Og der er fantastiske tanker,
ønsker og drømme om at invitere bredere ud i byen til dette.
Der er 40 hjælpere til madlavning og lign. – 17 af dem er ikke
medlemmer i VMK, men får deres tilknytning til kirken og til
troen via køkkenet. De er nysgerrige, interesserede.
Der er og skal være fortsatte tanker omkring flere events med
madlavning. Nogen siger at vejen til en mands hjerte går
gennem maven – og han kan slippe for opvasken derhjemme
for en stund…
Køkkenet er nærmest en motortrafikvej i VMK.
Vi har Gitte ansat på godt halv tid med Kirstine og Anneke
som team omkring hende, men ønsker vi at tilbud og events
skal vokse vil det naturligt kræve flere ressourcer. På et
tidspunkt vil de nuværende ressourcer ikke kunne række
længere hvis tilbuddene vokser og vokser.

Som sagt - INTET af det jeg her har præsenteret for jer her er
under planlæggelse, fastlagt eller afgjort. INTET bliver
påbegyndt i morgen. ALT er på drømme og tanker fra 7 valgte
rådsmedlemmer og 1 præst. Uanset hvad vi skal gå videre
med, vil ét af de første skridt være en tæt og dyb dialog med
de personer der også vedrører.
I forhold til Børn og familie – vi skal snakke videre med
børneklubben, børnekirken, BUS generelt, Levende tro m.fl.
I forhold til Køkken/café – vi skal snakke videre med Gitte,
Kirstine, Anneke m.fl.
Og er stemningen her på årsmødet markant anderledes skal
vi i rådet forholde os til dette efterfølgende.
Vi skal have kaffe nu. Brug noget af tiden på at snakke om det
rundt ved bordene.
Efter kaffen vil vi bruge nogle minutter på muligheden for at
kommentere på dette oplæg. Vi er meget modtagelige for
jeres kommentarer og input og vil tager alt med.
I er velkomne til at stille spørgsmål, men tilgiv os på forhånd
hvis ikke vi kan svare på alt. Vi er helt bevidst ikke gået meget
længere end det I er præsenteret for her. Vi skal som råd ikke
komme med en fast plan, vi skal som menighed være
sammen på vej i dette også…

KAFFEPAUSE

Opfølgning på pkt. 9 – drømmer og tanker for
Vestermarkskirken, kommentarer og spørgsmål fra salen.
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International gruppe i Billund v/Torgunn og Leif Skov
Torgunn: Det med kirkeplantning har jeg (Torgunn) været lidt
usikker på, men nu er i begge sikker. Vi planter en
international kirke i Billund. I godt et år har vi afholdt
bibelstudie ca. hver 2. torsdag med 4 faste familier. Der er
også godt gang i børnene, vi har børnelovsang hvilket stort
set er vores lovsang.  Forældrene er kristne, men børnene
kommer ikke meget i kristne kredse. For nogle uger siden var
der her i VMK et kirkeplanterseminar med en tysk-amerikaner
– han tænkte firkantet og stort. Han arbejder i det tyske
missionsforbund hvor de gennem de sidste 10 år har plantet
100 menigheder. Dietrich er selv i gang med sin 5.
menighedsplantning, han ved om det der er svært go
vanskeligt. Han har skrevet en bog, lidt bygget på Alpha. Vi
satser på at gå i gang med det koncept efter påske hvor vi kan
invitere andre og nye med. Efter sommerferien tager vi næste
skridt og vi håber på at vi om ca. 1 år kan have den første
prøvegudstjeneste i Billund, der har vi helt sikkert brug for
mange praktiske ting. Der hvor vi nu har brug for hjælp er at I
beder sammen med os.

Leif: Vi er en del af VMK, vi betragter dette som vores hjem og
vi betragter international gruppe som en arbejdsgren i kirken.
Formålet er at vi skal blive en selvstændig menighed, men vi
er en del af jer. Vi har inviteret Bo ud for at informere om
økonomi, gavebreve m.v. Vi håber at kunne få en post i
regnskabet i VMK regnskab for mulighed for tilskud. Vi håber
og beder om en ansættelse på kort sigt, vi tror det er vigtigt da
der er meget der skal lægges til rette, både praktisk og blandt
mennesker.
Efterfølgende forbøn v/Charley.

Frivillig stab v/Charley Stephansen
Kort fortalt har vi været igennem en proces de sidste par år
vedr. en adm. Koordinator for at koordinere mellem
arrangementer og events. Vi har ikke fået nogen dertil, vi har
tænkt en gruppe omkring opgaven. Jeg har en PA i Heidi
Kjeldgaard der hjælper mig meget. Udfordringen var ikke helt
løst, lidt før jul slår det mig med en frivillig stab, det begynder
at vokse i mig om ikke vi skal have en sådan stab. Vi har
været sammen flere gange efter nytår, og vi er rigtig godt i
gang. Vi mødes hver 14. dag torsdag formiddag. Spørgsmålet
er hvem vi er og hvad vi laver. Charley gennem går struktur for
kirken og staben. Frivillig stab er en ressource for alle
arbejdsgrene for at hjælpe til at tingene kører og intet falder
mellem stolene, det skal ikke overkøre nogle eller noget. Et at
mine behov er i dette tilgodeset. En daglig gruppe der skal
håndtere de daglige og vanlige ting. Den primære opgave er
meget at koordinere, hver enkelt i staben har ansvar for nogle
opgaver. En hjælp for arbejdsgrenene og for menighedsrådet.

Socialt netværk v/Charley Stephansen
Navnet er BISON, en del af FriSam, et parallelt spor til det. Vi
har brugt meget tid på at ansøge fonde om midler til at
ansætte en frivillig koordinator. Har søgt 6 fonde, afslag fra 2
fonde, har modtaget yderligere spørgsmål fra nogle af de
andre fonde. Vi har generalforsamling i næste uge hvor vi skal
fremlægge hvad vi gør hvis vi får midler og hvis vi ikke får
midler. Vi har kørt mange ting i stilling, det vi mangler er
økonomiske midler til ansættelse. Vi håber og beder til at der
snart kommer penge ind. Målet er at Frisam skal være et
frivilligcenter i Billund Kommune, støtte fra staten og
Kommunen til nye lokaler, det sociale arbejde m.v. Vi håber vi
står på randen af at kunne få midler til at opslå stillingen som
koordinator på 30 timer. Vi skal gøre en kæmpe forskel for
mange mennesker.

Kommende arrangementer i Vestermarkskirken v/Kirsten
Hansen
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Jeg blev først helt forpustet over at der sker så mange ting i
kirken. Tak til alle jer der gør det muligt alt hvad der sker her i
kirken. Uden bøn nytter intet af det vi gør, vi skal være i Guds
nærvær. Det blev jeg også glad for at læse i årsrapporten at
der er så mange former for bøn her i kirken. Jeg vil opfordre
jer til at søge ind i et bønsfællesskab hvor det er muligt, og
hvor I føler jer hjemme. Selvfølgelig også derhjemme.
I marts har vi en undervisningsdag med Peter Holmsgaard i
marts måned, vi har på fredag Kids Fun Night og Kvindernes
int. dag i bøn.
En aktivitet der lige er i begynderfasen, det har noget med
talenter at gøre ved Birgit Nielsen og Bodil Vinther. Farverige
lørdage i foråret med noget kreativt. Den første dag med to
besøg på kunstmuseer, en lørdag med maling på sten og en
lørdag omkring kunstmaling.

Sommerstævne/repræsentantskabsmøde v/Benny Gohr
Jensen
Sommerstævne til sommer på Lindenborg i uge 30, tema er
”Genopdag de gode nyheder”, Der er kommet ny
hjemmeside, programmet ligger på siden i hovedpunkter, gå
ind på hjemmesiden og udforsk hvad der kommer til at ske.

Ny persondataforordning v/Peter Bergholt
Ultra kort. Vi afventer udkast fra hhv. Frikirkenet og DDM om
nogle skabeloner og orientering om den nye forordning. Det
handler kort om at vi skaldokumentere offentligt hvilke data vi
har på medlemmer og hvordan vi håndterer dem, det handler
også om at man måske skal give samtykke til at disse
oplysninger.

Fremlæggelse af forslag v/Ole Jensen
Jo mere jer kom til at kigge på vores vedtægter synes jeg at
det blev mere og mere spændende, det er opbygget på et
skelet for mange års siden. Da jeg begyndte at kigge på det
var det nærmest som at bygge et hus helt om. Hvem er vi?
”Som medlemmer optages mennesker, der bekender sig til
tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser” (ref. Vedtægter).
En rettesnor for hvordan vi skal være som kirke. Vi kan tabe
pusten over alt det der sker, rådet holder mange møder.
Rådets medlemmer er ”åndelige vedledere i menigheden og
føre tilsyn med menighedens arbejdsgrene” (ref. Vedtægter).
Mange opgaver der ligger der. Vigtigt at vedtægterne fungerer
hvis der er noget man ikke er enige om. Jeg blev den første
kasserer der blev valgt uden at være en del af rådet, det
hænger ikke sammen i mit perspektiv. Ansvaret for
økonomien ligger i rådet, men derfor kan man godt
uddelegere kassen. Der står at menighedsmødet er den
øverste myndighed i menigheden, skal en præst fyres bør det
være menigheden der tager ansvaret og ikke rådet. Man bør
bruge den øverste myndighed til dette. Derfor er jeg kommet
frem til dette forslag som jeg håber I har læst, ved godt at det
ikke kan vedtages i dag men er der stemmer for kan der
arbejdes videre med det.

Fremlæggelse af menighedsrådets indstilling til forslaget
v/Peter Bergholt
Oplæsning af menighedsrådets svar pr. 19. januar 2018 til Ole
Jensen:
”Menighedsrådet har på rådsmødet d. 17. januar behandlet dit
forslag, og forinden har hvert enkelt rådsmedlem haft
mulighed for gennemlæsning af både de nuværende
vedtægter samt dine ændringsforslag.
Jvn.f. konstituering.
Du foreslår at vedtægterne foreskriver at kirkens kasserer kan
vælges i eller uden for sin midte.
Vi er efter drøftelse kommet til den konklusion at det ikke vil
være hensigtsmæssig og ansvarlig ledelse at der ikke er en
kasserer eller ansvarlig for økonomien der samtidig er valgt
ind i rådet. Menighedsrådet har som ledelse også fuldt ansvar
for de økonomiske dispositioner og vi mener ikke det vil gavne
ledelsen ikke at have kirkens kasserer siddende med i rådet.
Jvn.f. ansættelse/afskedigelse af præster på menighedsmøde.
Du foreslår at menighedsrådet skal indstille bl.a. en
afskedigelse til et menighedsmøde der kan tiltræde
beslutningen med 3/4 flertal. Vi vurderer at det ikke vil være
hverken hensigtsmæssigt eller god pli at drøfte personlige
anliggender på et offentligt menighedsmøde. Samtidig tvivler
vi på om vi har lovhjemmel til at gøre det i forhold til den
kommende persondataforordning, hvor vi forstår at man skal
have samtykke fra den enkelte om et referat må indeholde
personlige oplysninger. Vi ser ikke at vi som menighedsrådet
har taget beslutninger om hverken ansættelser eller
afskedigelser udenom menigheden. Ved de seneste
ansættelser har vi haft nedsatte udvalg der repræsenterede
menigheden bredt. Ved seneste afskedigelse har
menighedsrådet arbejdet for at afdække alle
løsningsmuligheder. Samtidig har vi modtaget henvendelser
fra bredden i menigheden, hvilke har været med til at danne
grundlag for den beslutning vi tog.
Ud fra en samlet vurdering, og i enighed, kan vi ikke bakke op
om dit forslag til vedtægtsændringerne.”
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Efterfølgende skriftlig afstemning.
Stemmetal:  Ja – 11 stemmer

Nej – 62 stemmer
Blanke – 9 stemmer

Forslaget er hermed faldet. Menighedsrådet afventer endelig
afgørelse fra Ole Jensen, Ole antyder dog at han ikke vil gå
videre med forslaget.

På sommerstævnet er der også repræsentantskabsmøde.
Forbundsrådet vil gerne arbejde videre med om Det Danske
Missionsforbund skal ændre navn til Evangelisk Frikirke, en
proces som forbundsrådet gik i gang med for 1½ års tid siden
omkring kommunikation i DDM. Den eksterne partner kom
frem med forslag til navneændring til Evangelisk Fællesskab.
Der har været afhold nogle regionale møder i efteråret med
information. Vi kan ikke stemme det igennem som menighed,
vi skal give forbundsrådet en pejling af hvad vi mener og
tænker.
Gennemgang af argumenter og årsager til ønske om
navneskift.

Efterfølgende skriftlig afstemning, resultat videregives til DDM
Stemmetal:  Ja – 26 stemmer

Nej – 46 stemmer
Blanke – 10 stemmer

Stemmer for pkt. 11 og 12 tælles samtidig efter pkt. 12..

Henrik Kjeldgaard takker for god ro og orden på mødet.

Marien van Beest overtager mødet, tak til Henrik Kjeldgaard,
afslutning med bøn for de ansatte med ægtefæller

Referent Peter Bergholt



Dagsorden - Vestermarskirkens Årsmøde 2019

BILAG 2 - OPSTILLEDE KANDIDATER

50 år, gift med Bjarne, mor til
to børn på 14 og 15 år. Jeg er
uddannet socialrådgiver og
har gennem mit arbejdsliv
primært arbejdet med børn og
familier. Vestermarkskirken er
min udvidede familie og jeg
stiller op til menighedsrådet,
fordi jeg gerne vil være
medvirkende til, at vores kirke
fortsat er et kristent
fællesskab, der tydeligt
kommunikerer, at Gud er en
virkelighed også i vores
verden i dag. Jeg vil gerne
være med til at arbejde for, at
vi er en kirke med omsorg for
store og små og at vi har
fokus på at støtte alle
aldersgruppers åndelige
udvikling.

Opstillet til menighedsrådet

43 år gammel. Jeg er gift med
Dorthe og vi har 3 drenge.
Jeg arbejder som serviceleder
på Lynghedeskolen. I kirken
er jeg idag med i
menighedsrådet og er kontakt
person for børne og ungdoms
arbejdet og til de ansatte
sammen med Marien.
Jeg er rigtig glad for at være
med i menighedsrådet og har
lyst til at arbejde videre med
alt det dejlige der sker i vores
fællesskab.

Opstillet til menighedsrådet

45 år, gift med Mona og har 3
børn på hhv. 11 og 8 år. Jeg
arbejder som lagerekspedient
og kørselsassistent ved
Optimera Trælast i Grindsted.
Jeg har været en del af
menighedsrådet i 6 år,
primært som sekretær og
med en finger på kirkens PR
og kommunikation. Jeg
genopstiller da jeg har lyst til
fortsat at bygge med i kirken.
Jeg ønsker at se kirkens
fællesskaber vokse i tro og
tillid til at Gud har sat netop
os til at være en brik i vores
fællesskab.

Opstillet til menighedsrådet

Opstillet som suppelant Opstillet som suppleant Opstillet som revisor



Dagsorden - Vestermarskirkens Årsmøde 2019

BILAG 3



Dagsorden - Vestermarskirkens Årsmøde 2019



Dagsorden - Vestermarskirkens Årsmøde 2019

BILAG 3


