
SIDE  1

ÅRSMØDE 2021 VESTERMARKSKIRKEN

ÅRSMØDE
VESTERMARKSKIRKEN

VESTERMARKSKIRKEN.DK  FACEBOOK.DK/VESTERMARKSKIRKEN

2 0 2 1

O N S DA G

1 6 .  J U N I

1 9 . 0 0

DAGSORDEN



SIDE  2

ÅRSMØDE 2021 VESTERMARKSKIRKEN

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Godkendelse af referat for 2020 - bilag 1
3. Beretninger for 2020, supplerende kommentarer
4. Godkendelse af regnskab 2020 - bilag 2
5. Valg af medlemmer til menighedsrådet - bilag 3

Opstillede kandidater er: Ina Christesen, Henrik Dam og Peter Bergholt
6. Valg af suppleanter til menighedsrådet - bilag 4

Opstillede kandidater er: Hanna Schrøder Bruun og Ejvin Kortegaard
7. Valg af revisor - bilag 5

Opstillet kandidat er: Carola Knudsen
8. PR og kommunikationsindsats for 2021

Information om igangværende og kommende tiltag
9. Behandling af forslag - bilag 6

● Godkendelse af Projekt Børnebus
● Forslag vedr. ændret valgprocedure til menighedsrådet

10. Godkendelse af budget 2021 - bilag 2
11. Orientering fra menighedsrådet

Herunder blandt andet:
● Status på stillingsopslag til Café Nymark og ungdomspræst

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 FRA VESTERMARKSKIRKENS ÅRSMØDE 2020 B I L A G  1
Vi starter med at synge ”Din kærlighed er mer’ end jeg kan
fatte”
Indledning v/Marien van Beest
Vi har snakket om taknemmelighed i formiddags,
byggeprocessen for 15 år siden, Charleys prædiken om at
grave grøfter da Gud har meget at sende til os.
Jeg vil sige tak til alle frivillige for en kæmpe indsats, til vores
ansatte. I kan læse mere i årsrapporten.
Vi vil gerne bygge en sund kirke. I Kolosenserbrevet 2. 19
forklarer Paulus at det er Gud der har omsorg for hele
legemet, han ønsker ikke at vi står stille, men at vi skal
vokse, har vi en sund kirke skal vi ikke bekymre os om at den
vil vokse. Vi skal holde os til Guds ord, ophøje ham, fortælle
de gode nyheder, disciple folk. En sund kirke planter også
nye menigheder, vi skal passe godt på hinanden. I
menighedsrådet har vi fokus på at passe på hinanden, vi har
besøgt Silkeborg Oasekirke for at få og give inspiration. Vi vil
gerne blive ved med at være en sund kirke.

1. Valg af dirigent v/Marien van Beest.
Menighedsrådet foreslår Henrik Kjeldgaard.
Henrik Kjeldgaard overtager styring af mødet.
Foreløbig dagsorden offentliggjort medio december
’19 i Nyt fra rådet, d. 22. december ’19 ved opslag i
kirken og på hjemmeside, endelig dagsorden
udsendt pr. mail d. 16. feb. og pr. post d. 17. feb. +
et par dage frem.
Valg af 3 stemmetællere, Henrik Dam fra
menighedsrådet samt Kristian Sloth og Torgunn
Skov.
Alle stemmeberettigede/medlemmer modtager en
blå seddel med et nummer.
Der er modtaget 12 brevstemmer til årsmødet.

2. Godkendelse af referat 2019. Bilag 1 i dagsorden.
Ingen kommentarer. Godkendt ved
håndsoprækning.

3. Beretninger i årsrapporten. Ingen kommentarer eller
spørgsmål.

4. Godkendelse af regnskab 2019 v/Bo Lundgaard.
Bo starter med at udtrykke en taknemmelighed til
menigheden for den generelle gavmildhed, der
gives til kirkens drift og til mange andre projekter.
En sund økonomi, vi har et overskud i 2019 på
260.000 kr.
Et mindre fald i gaveindtægter.
Vi har i 2019 brugt nogle penge på udvendig
renovering og opgradering.
Rent teknisk har vi afregnet flere feriepenge,
grundet ny ferielov, ca. 110.000 kr.

Bo gennemgår herefter de væsentligste afvigelser
for både indtægter og udgifter.

Mht. status/balance. Sidste år fortalte jeg at der var
kommet lovkrav om at man skulle afskrive på
kirkebygninger, det er man siden kommet i tvivl om.
Jeg tror det bliver et lovkrav, beløbet for os vil være
ca. 53.000 kr. Det vil ikke have indflydelse på vores
generelle drift, det vil blive synligt på status ved
ejendomsværdi og egenkapital, et rent teknisk
anliggende.

Anni Schrøder: Omkring afskrivning bliver
ejendommen mindre værd på papiret, hvis
det skal sælges en dag, kan en
ejendomsmægler vel godt sætte en højere
værdi.
Bo: Man afskriver over 50 år, meget teknik.
Korrekt at man kan sælge til en værdi som
ejendomsmægleren sætter.
Ole Jensen: Mht. feriepenge, den lovgivning
forstår jeg ikke.
Kirsten: Det vores ansatte har tjent ind til nu,
er egentlig ikke vores penge, de står hos os
til vi evt. giver dem videre. Det er kun i år
man kan se det i regnskabet, fra næste år er
beløbet tilbage på tidligere
niveau, det er kun pga. ny ferielov.
Ole Jensen: Mht. værdien, det der står, er
vel hvad den blev sat til for 15 år siden.

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

5. Valg af medlemmer til menighedsrådet. Præsenteret
kort.
Opstillede kandidater: Benny Gohr Jensen, Bo
Lundgaard, Marien van Beest, Peder Vinkel.

6. Valg af suppleant. Ingen opstillede kandidater.
Årsmødet søger om dispensation for manglende
suppleanter det næste år da der inden tidsfristens
udløb ikke var opstillet kandidater. Skulle der opstå
behov for suppleant inden næste årsmøde vil
menighedsrådet overveje ekstraordinært årsmøde.

Leif Jensen: Er det begge suppleanter valgt
for ét år ad gangen?
Henrik Kjeldgaard: Ja

Dispensation givet ved håndsoprækning

7. Valg af revisor. Præsenteret kort
Opstillet kandidat: Dorthe Dam.

Valghandling. Stemmetællere omdeler og indsamler
stemmesedler. Stemmerne tælles op i kaffepausen.
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8. Behandling af indkommet forslag - afdrag af gæld
v/Bo Lundgaard
Da Vestermarkskirken nu betaler negative renter
på indestående, foreslår menighedsrådet at lånet i
Nykredit på 408.452 kr. (pr. 01.01.2020) afdrages
helt. Det vil give en årlig rentebesparelse på ca.
17.000 kr.
I de kommende 5 år vil vi ”spare” 70.000 kr. årligt i
afdrag. Det er dog penge som vi indbetaler ved
indfrielse. Vi har ca. 5½ år tilbage på lånet.

Chris Engslund: Hvordan vil det påvirke
vores likviditet?
Bo Lundgaard: Ved årsskiftet havde vi ca.
600.000 kr. stående på vores konto, vi vil
derfor have ca. 200.000 kr. tilbage på
konto. Vi har tidligere snakket om en buffer
på ca. 100.000 kr., vi har derfor den
dobbelte buffer pt.
Kristian Sloth: Hvordan vil det påvirke vores
drømme for de næste par år? Udvidelser,
flere ansatte m.v.
Bo Lundgaard: Mig bekendt er der ikke
nogen af vores fokusområder der vil blive
påvirket økonomisk. Vi vil have små 90.000
kr. ekstra at bruge på årsbasis.
Anni Schrøder: Kristian har meget ret i det
han siger, måske vi kunne gemme dette
punkt til senere.
Torben Pedersen: Jeg synes det er en god
idé, vi har haft mange drømme, når jeg
tænker tilbage på for 15 år siden tror jeg
det er sundt at vi betaler dette ud.
Ole Damgaard: God ide.
Peter Belland: Hvis vi vedtager dette,
kommer der så to forskellige budgetter om
lidt?
Bo Lundgaard: Jeg må indrømme at vi har
tænkt det med i budgettet. Det er kun
rentebesparelsen der vedrører direkte.
Lånet kan først opsiges med udgangen af
juni måned.
Leif Jensen: For mig er det vigtigt at det
ikke er et mål af være gældfri, vi skal ud og
låne igen når vi skal drømme videre.
Flemming Schrøder: Den udtalelse om at
det er en sund tanke, nu gør vi rent bord og
betaler vores gæld, god afslutning på det
projekt hvor vi er nu på 15. år.

Der foretages skriftlig afstemning. Stemmerne
tælles op i kaffepausen.

9. Godkendelse af budget 2020 v/Bo Lundgaard
Der er sket meget fra 2019 til 2020, vi budgetter
med et underskud på ca. 23.000 kr.

Bo gennemgår kort budgettet med de punkter der
giver de største afvigelser fra regnskabet i 2019 –
ansættelser, tilskud til BUS m.m.

Lisbeth Christensen: Mht. BUS hvor jeg er
formand, den er steget lidt pludseligt. Da vi
startede med at leje lokalerne her, får vi
dækket 85% af kommunen, i vores
lejekontrakt er sat ind at huslejen stiger 3%,
det årlige tilskud fra kirken til BUS er
fasthold siden. En anden ting er at vi skal
have kigget på legepladsen.
Stern Johansen: Ungdomspræst, hvor
meget er det budgetmæssigt i 2020 og hele
2021?
Bo Lundgaard: Ikke helt enkelt at svare på,
vi har regnet med 8 måneders løn i 2020,
derefter 12 måneder. Det er endnu ikke
besluttet om det er 20 eller 25 timer, i
budgettet regner vi med 25 timer.
Stern Johansen: Nu får vi stort set
driftsresultat til at balancere, i 2021 vil
underskuddet stige noget mere. Er det
klogt med et underskud for 2020?
Bo Lundgaard: I 2020 vil lønbudget stige
80.000 til 100.000 kr.
Henrik Dam: Vi må til baglommerne.
Chris Engslund: Vi har haft diskussionen
før, nogle bryder sig ikke om underskud, vi
kan hæve vores gaveindtægter.
Kirsten Dam: Det med ansættelse er noget
vi har besluttet tidligere, det koster lidt.
Bo Lundgaard: Jeg vil da gerne være med
til at hæve vores gavebudget 50.000 kr.
eller 100.000 kr.
Stern Johansen: Alternativet er at vi 2021
skal skære nogle andre steder.
Henrik Kjeldgaard: Der kan være penge der
bliver frigjort
Susanne Johansen: Selv om vi afdrager
gæld står vi stadig med et driftsunderskud.
Flemming Schrøder: Jeg vil bakke op om
forslag om at hæve gavebudget med
100.000 kr.
Benny Gohr: Vi kan vel ikke lave om i
forhold til hvad vi stemmer om, nogle har
brevstemt på det vi lægger frem her.
Henrik Kjeldgaard: Menighedsrådet kan
følge op på dette senere. Vi kan lave om på
tingene, så må man være til stede. Hvis
ikke vi kan stemme for et underskud må vi
finde ud af det før vi kan gå herfra.
Lone Kristensen: Da vi snakkede om at
betale vores gæld ud, snakkede vi om en
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buffer, den har vi vel også som vi kan tage fra?
Bo Lundgaard: Ja, hvis vi har 200.000 kr. i
buffer, kan vi godt lave mindre underskud, vi
kommer ikke i økonomisk uføre.
Kirsten Dam: Der er ca. 111.000 kr. på vores
konti der skal gå til ansattes feriepenge.
Henrik Dam: Forslag til forsamlingen, vi stemmer
om budget og vi kan efterfølgende have en
mundtlig tilkendegivelse til menighedsrådet om
at arbejder på at hæve gaveindtægter.
Stern Johansen: Det er stort set et nul resultat, vi
skal sige til menighedsrådet at de skal arbejde
med gaveindtægter så vi kommer i nul for 2021.

Budgettet blev godkendt ved håndsoprækning

Årsmødet tager en del af punkt 11 nu, indlæg fra
Torgunn og Leif Skov vedr. Int. arbejder i Billund.

Torgunn: Tak for det, Vi har Mike og Karen med,
de kommer fra USA
Karen: VI har boet i DK i 7½ år, startede i en
menighed i Vejle, flyttede til Billund for 2 år siden
med vores tre børn. Vigtigt for os at være en del
af en menighed i Billund, vigtigt at møde andre
kristne i Billund. Vi er nu med til at tage ansvar,
vi har drømme om at bygge en kirke for
internationale i Billund, der er sket rigtigt meget i
byen.
Mike: Vi startede for 3 år siden med Torgunn og
Leif og 3 andre familier. Vi mødes ugentligt,
nogle gange 30 deltagere, andre gange ikke så
mange. Der er behov for et internationalt kristent
fællesskab i Billund, vi vil gerne vokse opleve
fællesskab med andre. Lige nu leder vi efter et
sted vi kan være permanent. Vi planlægger lige
nu en påskegudstjeneste i Billund påskedag kl.
8.30 i Kærhuset i Billund.
Karen: Vi er meget taknemmelige for Torgunn og
Leif for deres tjeneste, de har drømme som vi er
med på, der tager meget tid og kræver meget
arbejde.
Leif: Vi har lige snakket om afdrag af gæld, der
kan komme nye visioner. I kan købe et hus i
Billund og leje det ud til os.
Torgunn: Som nystartet gruppe er det ikke altid
at demokrati der er det bedste, det er Leif og jeg
der har startet visionen om. Gennem de sidste
par år har vi mærket at Karen og Michael er
vokset med ind i opgaven, det er rigtigt godt. Til
begyndelse kaldte vi os Billund internationale
gruppe, nu har vi skiftet navn til Billund Christian
Fellowhip.

Valgresultater, stemmeberettigede 64, brevstemmer 12
Valgresultat fra valg til menighedsrådet
Benny Gohr Jensen - 64 stemmer. Bo
Lundgaard - 69 stemmer
Marien van Beest - 73 stemmer. Peder Vinkel -
74 stemmer

Valg til suppleant: Dorthe Dam - 75 stemmer

Afdrag af gæld: Ja – 71. Nej – 0. Blank – 5
Afdrag af den sidste gæld blev hermed vedtaget.

10. Drøftelse af Vestermarkskirkens fremtidige
indsatsområde v/Charley Stephansen
Det er jo ikke fordi der ikke sker noget her i kirken, der
sker faktisk en masse. Vi skal ikke bare proppe flere
aktiviteter ind, men det er samtidig fordi når vi har
afsluttet vores gælde at vi ikke læner os tilbage og hviler
på laurbærrene og lader hjulene køre rundt, det skal vi
ikke ind i. Vi er ikke færdige med de tanker og planer
Gud har vores kirke, vi søger Gud i det. Gennem de
sidste 15-20 har kirken her tænkt meget nyt omkring det
at være kirke – rammerne, bygning m.m. Det vi kan se,
er at vi fylder det hele ud. Vi har ofte max kapacitet til
mandagsspisning. Næsten hele caféen er fyldt op
onsdag formiddag med formiddagscafé, samtidig er der
en masse børn onsdag formiddage til legestue.
En af de ting der er vokset, er kirkens diakonale indsats
de senere år – gi’ en hånd, julemarked m.v. Der er
meget potentiale for vækst. Vestermarkskirken fylder
også meget i Frivilligcenter Billund, der kan være flere
indsatser fra kirkens side fremadrettet hvor
Frivilligcentret er med som medspiller. Et stort behov,
ikke kun her i byen men rundt om i landet, er bosteder
eller bofællesskaber hvor mennesker kan komme ind i
kortere tid, der findes f.eks. Kildegården på Fyn.
Vi har også tidligere snakket Vital fra Missionsforbundet,
en proces vi har talt om at vi skulle med på. Vi synes at
nu er det tid til at tage hul på det. Et
menighedsudviklingsprojekt med mål at skabe en sund
og missional menighed. Det tager ca. 2 år hvor
menigheden mødes 4 lørdage. Jeg er sikker på at Vital
vil hjælpe os videre med det vi har gang i allerede i
Grindsted. Vital er noget vi skal gøre fælles alle
sammen som menighed. Vi har brug for at komme
sammen på tværs og have fællesskab, styrke
fællesskab. Vi ønsker at starte op på Vital efter
sommerferien, vi satser på d. 29. august som startdato.
Vi har snakket meget om budget og ansættelser,
Oasekirken i Silkeborg har flere stillinger der er
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projektstillinger betalt af fondsmidler, vi kan søge
fonde og andre steder for at relevante stilling kan
opstå.

Flemming Schrøder: Jeg ved ikke om det
er fordi informationen er kommet helt
rundt, kan vi få et eksempel på de behov
for projekter?
Charley Stephansen: 3 fokuspunkter i
Frivilligcentret; unge som vi ønsker at
knytte sammen og tilknytte frivilligt
arbejde, vores ældre på plejecentre og
vennekredse, overordnet tema er
ensomhed, fokus på de internationale bl.a.
i Billund. Vi har som centerleder Noemi
Fodor Rasmussen ansat, gift med Ronni
Rasmussen der er søn af Judith og Frank
Rasmussen.
Tove Andersen: Det er relevant i denne
sammenhæng, hørte fra Edna Vingborg
(formiddagscaféen) der var spurgt af en
læge hvad hun lavede, hun blev spurgt om
ikke der var noget for yngre der kan have
kæmpe behov for at komme et sted.
Stern Johansen: Har Noemi ikke
samarbejde med Headspace?
Charley: Noemi har sat gang i nogle
kontakter med Talent Billund, jeg har
været med til nogle af møderne hvor jeg
lærer dem at kende og de lærer
Vestermarkskirken at kende, der er så
småt skabt nogle relationer, bl.a. hvor vi
lægger lokaler til noget senere på året.

11. Orientering fra menighedsrådet
  Fokuspunkter fra 2019, status v/Peter

Bergholt
Gennemgang af fokuspunkter der
udsprang af årsmødet 2019 og
efterfølgende rådsdag – lovsang, nye
medlemmer, personlig kontakt, personlig
tro, kirke for familien, Grindsted fond,
kommunikation/PR samt ansættelse til
teen/unge.

  Ansættelse af teen/ungepræst v/Henrik
Dam

Vi har et stillingsopslag ude nu, der er
ansøgningsfrist i aften kl. 24.00. Der bliver
nedsat et ansættelsesudvalg der også vil
bestå af de unge. Ina Christesen og jeg er
tovholder på det udvalg. Pt. er der én
ansøgning.

Annette Lundgaard: Spørgsmål
vedr. ansættelse på
ungdomspræst, kommer der

genopslag hvis der ikke kommer
flere og der ikke er et match?
Henrik: Det er ikke taget stilling til

endnu.
  Frivillig stab v/Charley Stephansen

Hvad laver frivillig stab? Vi mødes hver 14.
dag i to timer. Deltagere er Gitte
Johansen, Johannes Johansen, Marien
van Beest, Erling Pedersen, Mogens Kock
Pedersen, Mette Sloth, Heidi Kjeldgaard
og undertegnede. Peter Bergholt er
kommet med og vil lede møderne
fremadrettet i stedet for mig. Frivillig stab
er et led mellem menigheden og
menighedsrådet. Vi sidder der primært for
at sikre at de praktiske ting fungerer.
Staben er en ressource ind i
menighedsrådet, sidst bl.a. omkring de
nyindkøbte højborde i hall’en.

12. Orientering fra Det Danske Missionsforbund v/Bo
Lundgaard

  Repræsentantskabsmøde 2020
Der er to på valg til forbundsrådet der
begge genopstiller, samtidig er der pt. 2
vakante så der er brug for at finde to
yderligere. Deadline er d. 20. april.
Proceduren er normalt at det er
menighederne der opstiller kandidater til
forbundsrådet.
Der snakkes om nyt navn, der er tidligere
snakket om Evangelisk Fællesskab der
ikke havde grobund. Nyt navneforslag fra
forbundsrådet er Missionskirken Danmark.
Strandvejskirken i Humlebæk har foreslået
Frie Kirkers Fællesskab. Der er også her
mulighed for yderligere forslag, deadline
20. april. Vi vil her i menigheden drøftede
vores indstilling senere på foråret.

  Missionsforbundets økonomi
Regnskabet viste et underskud for 2018
på 930.000 kr. Der blev budgetteret med
underskud på 430.000 kr. for både 2019
og 2020. Det blev forkastet sidste år, der
er arbejdet med at minimere underskud,
forslag pt er bl.a. at Magasinet overgår til
elektronisk udgave (budget 110.000 kr.
hvor det meste spares), 25% mindre
ansættelse i sekretariatet (er effektueret i
år), man arbejder med at finde en afløser
for et nyt medlemsregistreringsystem der
har vist sig at have større omkostninger,
forbundsrådet har givet opfordring til at
menighederne giver 10% mere til
landsarbejdet, en årlig indsamling til
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”præstebyttedag” i oktober, et
administrationsbidrag på 5% af
indsamlingerne til international mission

  Sommerstævne i uge 30 19.-25. juli, et
fint fællesskab at være en del af, både for
børn, teenagere, unge, familier og ældre.
Mange spændende tilbud med talere,
workshops m.v.

Lone Kristensen: Hvorfor mangler
Missionsforbundet pludseligt så
mange penge hvert år?
Bo Lundgaard: Et sammensurium
af flere ting. Svigtende indtægter,
sommerstævnet der ikke løber
rundt i sig selv, nogle menigheder
der ikke er så velsignede som vi er
og som ikke kan give ret meget,
ekstra ansættelser i en periode, et
forbundsråd der har valgt at bruge
penge på noget der koster
(kommunikationsproces/evt.
navneændring m.v.)
Allan Hansen: Jeg ved også at de
har købt nyt regnskabssystem ind,
der har været gammel gæld som
de også har valgt at afvikle (i
2018).
Kristian Sloth: Hvad laver man i
forbundsrådet?
Bo Lundgaard: Man har et Mission
Danmark område (bl.a. Vital),
international mission,
økonomiområde, en formand m.v.
Udgangspunkt er en ledelse med
ligevægt mellem præster og
lægfolk. Man mødes 4-5 gange om
året 1-2 dage med drøftelse
omkring udvikling af internationalt
arbejde, menighederne i Danmark,
samarbejde omkring
sommerstævnet med Baptisterne,
diverse netværk m.v.

13. Orientering fra Frikirkenet v/Charley Stephansen
En fantastisk samarbejdspartner i forhold til når
politikere og medier taler ind i ting hvor frikirkerne
også har
noget at sige. Bl.a. politikernes fokus på børn i
kraft af statsministerens nytårstale, nylige
udsendelser i TV m.m. Politikere kommer på
besøg i flere kirker og oplever deres sociale
medspil. Samarbejde med Børns Vilkår for at
arbejde mod negativ kontrol af børn. D. 13. juni er
der diakonidag i Frikirkenet, noget der bliver
udviklet.

14. Orientering fra Vestermarkskirkens børn og unge
(BUS) v/Lisbeth Christensen
BUS styrelsen består af 10 personer; Anni
Pedersen (kasserer), Randi Hovgaard fra
Børnekirken, Mette Sloth fra Between og
Teenkirken, Sanne Lysholm fra Spejderne, Leif
Jensen fra Gokartklubben, Simon Pedersen fra
Rizky, Lotte Benner fra Grow, Jakob Dam fra Kids
Fun Night, Henrik Dam fra menighedsrådet,
Lisbeth Christensen som formand.
Vi er pt. udfordret på medlemmer især 0-16 år i
børnekirken og spejderne. Ledersiden er ok. Vi vil
gerne nå ud til flere børn, vær med til at bede for
det. Rizky er startet på et nyt koncept fra YFC der
hedder Rock Solid. Grow har startet nyt struktur
hvor de mødes tirsdage. Vi prøver af med
byggeevent på næste børnekirkeweekend. Vi
drømmer om at starte småbørnskirken op igen om
søndagen.
BUS har årsmøde om 14. dage.

15. Eventuelt
Leif Jensen: Min kone står for bogsalget,
fra hende skal jeg fortælle at der bl.a.
kommer ny oversættelse af Bibelen til
foråret, der kan laves fælles bestilling på
den.
Leif Jensen: Jeg har ofte tænkt på at Bo
Lundgaard burde have en medalje for god
formidling af økonomien.
Leif Jensen: I Gokartklubben er vi
udfordret, den sidste ungdomsskoleklub vi
har ”leget” med, er lige lukket, vær med til
at bede for at vi ser hvad vi skal i klubben.
Peter Bergholt: Husk lokalebooking og
kalenderen på hjemmesiden så I sikrer jer
at der er lokale ledig til møder.
Lars Axberg: Kommer der opdatering af
hjemmesiden? Den er ikke brugervenlig på
en mobil
Pete Bergholt: Det skal vi have kigget på.
Kristian Sloth: Missionsforbundets
bibelskole i april på Lindenborg, pt. 35
tilmeldte, meld jer til.

Henrik takker for god ro og orden på årsmødet.
Marien takker Henrik for god styring af årsmødet.
Marien slutter af med at læse fra Jeremias Bog 29,
5-7 og bede for de ansatte.

Dirigent: Henrik Kjeldgaard
Referent: Peter Bergholt
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Konto Navn
Regnskab

2020
Budget

2020
% Budget

2021
INDTÆGTER
Gaveindtægter

1011 §12 - gavebreve 822.955,00         900.000        91 900.000        
1012 §8a - gaver 654.533,15         600.000        109 600.000        
1099 Gaveindtægter i alt 1.477.488,15      1.500.000     98 1.500.000     

Projekter med fradragsret
1101 Gaver Rumænien
1102 Gaver Ghana 50,00                   
1103 Gaver Grønland
1104 Gaver Aids Care 21.050,00           
1105 Gaver Wutomi Agri 13.000,00           
1106 Gaver Thailand
1130 Gaver Billund
1140 Gaver Bangladesh
1150 Gaver særlige formål 4.500,00              
1199 Projekter med fradragsret i alt 38.600,00           

Udlejning
1201 Lokaleleje BUS 227.420,00         227.420        100 227.420        
1210 Husleje NMV1 incl. lys og varme 74.100,00           93.600          79 135.000        
1298 Øvrig udlejning 8.400,00              8.000            105 8.000            
1299 Udlejning i alt 309.920,00         329.020        94 370.420        

Øvrige indtægter
1301 Kollekter 8.488,50              10.000          85 10.000          
1302 Kollekter til andre formål 23.689,00           10.000          237 10.000          
1320 Menighedsweekend 35.000          0 35.000          
1321 Willow Creek 2.025,00              10.000          20 3.000            
1330 Bogsalg 23.179,95           30.000          77 30.000          
1331 Kopiering 200,00                 2.000            10 2.000            
1335 Entré/deltagergebyr 63.440,00           75.000          85 75.000          
1340 GospelByChoice 43.200,00           40.000          108 40.000          
1398 Diverse indtægter 17.770,00           5.000            355 10.000          
1399 Øvrige indtægter i alt 181.992,45         217.000        84 215.000        
1499 INDTÆGTER I ALT 2.008.000,60     2.046.020    98 2.085.420    

UDGIFTER:
Lønninger

2011 Løn og Pension 989.454,25         1.222.000     81 1.220.000     
2012 Kørepenge, telefon, rejser 12.466,08           15.000          83 15.000          
2013 ATP, AER m.m. 15.434,62           25.000          62 25.000          
2014 Lønrefusion 286.195,27 -        225.000 -       127 230.000 -       
2015 Gebyr - lønadministration 4.436,56              6.000            74 6.000            
2018 Kontor præster 2.893,00              10.000          29 10.000          
2020 Volontør -                        30.000          0 37.926          
2021 Gæsteprædikanter 9.737,92              15.000          65 10.000          
2022 Kørselsudg. gæsteprædikanter 4.648,08              6.000            77 6.000            
2098 Øvrige lønudgifter 28.944,74           30.000          96 25.000          
2099 Lønninger i alt 781.819,98         1.134.000     69 1.124.926     

Øvrige aktiviteter
2101 B&U arbejdet 45.000,00           45.000          100 45.000          
2102 Menighedsweekend 5.344,86              45.000          12 45.000          
2103 REFO 5.000,00              -                  
2104 Onsdagscaféen 3.100,00              -                  

Vestermarkskirken - Regnskab 2020 og Budget 2021
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2105 GospelByChoice 51.200,00           54.000          95 54.000          
2110 Missionsudvalget -                        5.000            0 5.000            
2112 Aids Care 32.250,00           6.000            538 6.000            
2113 Banglakids 6.000,00              -                  6.000            
2114 Wutomi Agri 23.710,00           6.000            395 6.000            
2115 Transport Rumænien -                  
2116 Børnebus 6.000            
2118 Billund 14.947,23           -                  30.000          
2120 Kurser/Inspiration 14.227,28           20.000          71 20.000          
2121 Caféaftener/koncerter/kurserm.m 58.656,25           55.000          107 55.000          
2130 Willow Creek 7.466,80              20.000          37 10.000          
2199 Øvrige aktiviteter i alt 266.902,42         256.000        104 288.000        

Lokaleomkostninger
2201 Renter og bidrag 12.618,81           6.000            210
2210 El - vand - varme NMV1 24.957,08           30.000          83 30.000          
2211 El - vand - varme NMV3 89.073,63           120.000        74 100.000        
2215 Vedligehold NMV1 10.036,00           20.000          50 20.000          
2216 Vedligehold NMV3 64.306,86           40.000          161 40.000          
2220 Forsikringer og ejendomsskat 36.070,39           45.000          80 45.000          
2225 Nyanskaffelser 18.494,52           40.000          46 40.000          
2226 Rengøringsartikler 21.498,42           4.000            537 20.000          
2298 Diverse lokaleomkostninger 2.595,75              5.000            52 5.000            

Lokaleomkostninger i alt 279.651,46         310.000        90 300.000        
2300 Fællesarbejde
2301 Det Danske Missionsforbund 180.000,00         180.000        100 180.000        
2305 DDM - Grønland -                        
2306 Grønland Uummannaq 4.137,00              
2307 Volontørrejse Grønland -                        
2308 DDM - Ghana 5.095,00              
2309 DDM - Thailand -                        
2320 FrikirkeNet 10.650,00           10.500          101 10.650          
2399 Fællesarbejde i alt 199.882,00         190.500        105 190.650        

Øvrige omkostninger
2401 Annoncer og tryksager 19.293,88           20.000          96 20.000          
2402 Kontorartikler og kopi 10.274,74           12.000          86 10.000          
2403 Porto og gebyrer 1.814,00              1.000            181 1.500            
2404 Reklame og Sponcering 9.537,51              10.000          95 50.000          
2405 Telefon 588,00                 1.500            39 1.500            
2406 Koda/licens/internet/webhotel 19.401,65           18.000          108 20.000          
2407 Undervisningsmateriale 2.624,00              5.000            52 5.000            
2408 Bogsalg - køb af bøger 28.138,89           30.000          94 30.000          
2409 Gaver og repræsentationer 14.169,95           10.000          142 10.000          
2415 Menighedsrådet 810,89                 1.500            54 1.500            
2416 Arrangementer for frivillinge -                        2.500            0 2.500            
2420 Kaffe og fester 15.000,00           25.000          60 20.000          
2421 Pynt i kirken 2.715,74              4.000            68 4.000            
2425 A/V udstyr 26.539,40           20.000          133 40.000          
2426 Sang og musik 11.388,00           8.000            142 8.000            
2498 Diverse øvrige omkostninger 56.496,20           10.000          565 10.000          
2499 Øvrige omkostninger i alt 218.792,85         178.500        123 234.000        

Finansielle udgifter/indtægter
2520 Renteindtægter/udgifter 2.651,98              4.000            
2599 Finansielle udgifter/indtægter i alt 2.651,98              
2699 UDGIFTER I ALT 1.749.700,69     2.069.000    85 2.141.576    
3000 ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT 258.299,91         22.980 -         56.156 -         
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Jeg er 45 år, er gift med Dorthe, og
vi har 3 drenge. Jeg arbejder som
serviceleder på Lynghedeskolen.
Jeg sidder i menighedsrådet nu og
har lyst til at fortsætte. Jeg er glad
for at sidde i rådet, og jeg tror, at vi
har en spændende tid foran os. Jeg
tror, at Jesus har en masse godt for
os og vores dejlige by.

HENRIK DAM

VALG TIL MENIGHEDSRÅDET

B I L A G  3

Jeg er 47 år, er gift med Mona, og
vi er forældre til to drenge og en
pige. Jeg arbejder 10 timer/uge
som administrativ koordinator i
kirken, samt 26 timer/uge som
lagerekspedient ved XL-Byg i Sdr.
Omme. I respekt for og balance
med mine lønnede opgaver har jeg
lyst til at fortsætte endnu en

periode i menighedsrådet, i visionen omkring den levende tro
der rækker ud og med Guds ord som forankring.

PETER BERGHOLT

52 år, gift med Bjarne og mor til to
teenagere.
Uddannet socialrådgiver og
arbejder som familiepleje-
konsulent. Jeg har nu været med i
menighedsrådet i
Vestermarkskirken i to år. Jeg vil
gerne fortsætte med at være en del
af ledelsen og være med til at

sætte retningen for det arbejde, der sker i kirken. Jeg ønsker,
at Vestermarkskirken er en menighed, der favner bredt; at vi
har tilbud til alle aldersgrupper og til forskellige interesser,
hvorigennem den enkelte kan udvikle sig åndeligt og opleve
et levende, omsorgsfuldt, kristent fællesskab.

INA SKOV CHRISTESEN

CAROLA KNUDSEN

B I L A G  4

39 år gammel og har været
medlem af Vestermarkskirken
siden 2002. Jeg bor i Grindsted
med min mand, Peter og sammen
har vi 3 teenagere.
Til daglig er jeg ansat hos HTH
Ølgod Erhverv, hvor jeg er
projektleder.

HANNA SCHRØDER BRUUN

VALG TIL SUPLEANTER

45 år, gift med Susanne og
sammen har vi 3 børn Sarah på
13, Anne Lea på 16 og Christian
på 17 år. Jeg arbejder som
afdelingsleder hos SAGRO´s
kvægrådgivning i Billund.
Jeg har været deltagende i
Vestermarkskirken i 17 år.
Gennem årene har jeg været aktiv

først i børnekirken og de seneste år i teenkirken . Jeg har
været med teamet omkring kids fun night i over 10 år.
Jeg kan godt lide den tætte relation omkring min tro, derfor
har jeg været med i en smågruppe.

EJVIN KORTEGAARD

B I L A G  5
VALG TIL REVISOR

35 år, gift med Ulrik og vi har Olivia
på 8 år + Silje på 6 år + Laura og
Elena på 3 år
Jeg er privatrådgiver i Sydbank,
hvor jeg har været siden 2008.
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Menighedsrådet foreslår at Projekt Børnebus godkendes som fradragsberettiget projekt i Vestermarkskirken.
Se mere om projektet på www.børnebus.dk.

PROJEKT BØRNEBUS

Jeg foreslår at man højest kan vælges for 3 perioder i træk. Herefter er man ikke valgbar i en periode (2 år)
hvorefter man igen har mulighed for at stille op. Dette vil give en mere kontinuerlig tilgang af nye resurser til
rådet og vil gøre det lettere at stille op for måske 1 eller 2 perioder hvis det er det man har mod på. For at
undgå tomme pladser vil det være muligt at tage en periode mere dersom der ikke er opstillet nye kandidater
inden for tidsfristen til årsmødet.
Det kan være der skal være en overgangs periode de første 2 år for at undgå at hele rådet skifter på en gang,
men herefter tror jeg der vil blive en naturlig tagen ansvar fra alle medlemmer til at udfordre enkeltpersoner til
at tage en periode i menighedsrådet.

Mvh Kristian Sloth

Menighedsrådet støtter ikke det indkomne forslag om ændring af valgprocedure til menighedsrådet, men vi
værdsætter forslaget, da det bringer opmærksomhed på emnet.

Vi mener, at det enkelte menighedsrådsmedlem er kaldt til den tjeneste, menighedsrådet udfører og at det
enkelte menighedsrådsmedlem ved hvert valg må forholde sig til sit kald. Når et medlem har besluttet ikke at
lade sig genopstille - eller som i forslaget skal udgå efter tur - vil det være uhensigtsmæssigt alligevel at
genopstille, hvis der ikke er andre kandidater. Det er vigtigt at menighedsrådet består af personer med
forskellige evner og tjenester og vi ser en risiko for et svagere menighedsråd, hvis udskiftning sker automatisk
og ikke i Guds timing. Vi anser kontinuitet i Vestermarkskirkens ledelse positivt, da det sikrer stabilitet af
opgaveløsning og længerevarende fokus i visionært arbejde.

Vi håber, at alle menighedens medlemmer løbende vil søge Gud for vejledning om, hvem der skal indgå i
ledelsen og både selv være villige til at opstille eller opfordre andre til opstilling, når Guds kald er der.

Med venlig hilsen menighedsrådet

FORSLAG TIL ÆNDRET VALGPROCEDURE TIL MENIGHEDSRÅDET

VESTERMARKSKIRKEN
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