Formands-beretning ved generalforsamlingen i Mellerup Valgmenighed
d. 23. februar 2020.

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsesarbejdet været præget meget af bygningsudfordringer- og forbedringer på forskellig måde.
Den tidligere friskoleleder havde et meget stort ønske om at udvide åbningen mellem de 2 små klasselokaler i præstegården. Et stort indgreb i forhold til at det er en noget ældre bygning, og alle i bestyrelsen ønsker at værne om denne historiske bygning. Efter aftale hyrede friskolen en bygningsingeniør til at vurdere
bygningskonstruktionen med rådgivning om evt. udførelse af opgaven. Et tillæg til lejekontrakten med betingelse om, at den pågældende væg bygges op af sten på ny ved lejemålets ophør, blev udarbejdet, men
aldrig underskrevet. Vi hørte ikke mere til sagen. Efter en periode med en konstitueret friskoleleder er der
her pr. 1. januar ansat en ny leder i friskolen, som har genoptaget sagen. Undersøgelser er atter i gang, men
bestyrelsen stiller de samme betingelser.
Mellemdøren i præstegården har fået en kraftig ansigtsløftning, kan nu både lukkes og låses. I forbindelse
med gudstjenester skal der være toiletadgang, hvorfor en låsning af mellemdøren er en sikring mod ubudne
gæster i friskolens lejede lokaler.
Præstegårdsloftet er blevet ryddet for gammelt isoleringsmateriale og skrammel, fået en længe tiltrængt
oprydning og rengøring samt eftersyn – og så blev det gamle trædeorgel fundet frem og sammen med
nogle nedtagne kirkebænke smykker det nu det østvendte gavlværelse på loftet. Elektrikeren har også udbedret installationer.
Randers Kommune erklærede for et par år siden kirke og præstegård bevaringsværdige, og i 2019
kunne vi søge nogle kommunale midler til vedligehold af disse bygninger – endda med op til 50% dækning.
Vel vidende at det kunne trække røde tal på bundlinjen i driftsresultatet søgte vi til begge bygninger. Renovering af sålbænke på begge bygninger samt kirkedørspartiet, nye ruder i de runde gavlvinduer i præstegården og istandsættelse af fortrappe. Tidligt i forløbet blev vi orienteret om, at vi kunne forvente 50% tilskud.
Arbejdet på kirken blev godkendt og de 50% af udgiften tilflød os straks.
Arbejdet på præstegården kunne ikke godkendes, og dermed ikke noget tilskud.
Tømrerens arbejde kunne ikke accepteres (samme tømrer ved sålbænke i kirken). Denne sag er endnu ikke
afsluttet mellem valgmenigheden og tømreren. Fortrappen er stillet i bero i dette samarbejde. Der arbejdes
på en eller anden form for ”gratis” forbedring af det udførte arbejde.
Kirkedørspartiet har længe trængt til renoveringen – masser af regn trængte igennem og der var råd i
træet. Et formidabelt arbejde med stor respekt for det oprindelige er blevet gennemført.
Fem kirkebænke er blevet taget ned og står nu godt på præstegårdsloftet. Rummene som de nedtagne kirkebænke efterlader, gør kirkerummet lettere, og nu er der god og hyggelig plads til kirkekaffen og den gode
snak efter gudstjenesterne.
Persondataforordningen kræver stadig en del administrativt arbejde samt foranstaltninger. Der er
blevet indkøbt et brugt, men godt brandsikkert skab til opbevaring af kirkebøger, personfølsomme papirer
mv.
D. 21. maj var der provstesyn, hvilket forløb tilfredsstillende. Der var et pålæg om, at vinduerne
udvendigt skal males inden næste provstesyn 2023 – nok den mest udgiftstunge. Andre mindre pålæg skal
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også klares inden 2023. Slutkommentaren var dog: Kirken fremstår vedligeholdt og særdeles smuk og velvedligeholdt kirkegård.
Kirkegårdsvedtægter er udarbejdet og vedtaget.
Plænespyd til markering af gravsteder på plæne er nedsat.
Gravstedsbrev udarbejdet, omhandlende reservering af gravsted. Kontakte kirkeværgen.
Arbejdet med en erstatning af Jens Bek – busten skrider fint frem. En meget kompetent og flink
konservator fra København er primus motor i forløbet. Han har indhentet tilbud fra de forskellige kunsthåndværkere, der skal udføre opgaven. I alt 4 tilbud - 2 buster i forskelligt materiale og 2 relieffer i forskelligt materiale.
Mellerup Valgmenighed er ikke i en økonomisk situation, som kan finansiere projektet. En ansøgning blev
derfor fremlagt på en generalforsamling i Mellerup Højskoleforening d. 28. maj om at donere midler til projektet. De 4 tilbud blev drøftet, og der var enighed om ”Tildannelse af relief og støbning i bronze”. Efterfølgende lød forslaget på, at Mellerup Højskoleforening opretter en sikkerhedsstillelse på kr. 60.000 under forudsætning af, at der søges fonde i videst muligt omfang.
Dette forslag kom på en ekstraordinær generalforsamling d. 17. juni og blev godkendt.
Et flot historisk signal at sende til Mellerup Valgmenighed og Mellerup.
Der er siden blevet søgt midler hos pengeinstitutter samt lokale.
Pt. er der tilsagn fra en lokal om en donation på min. kr. 5.000 – der kan være udsigt til yderligere 3-4 tusinde.
Busten blev formet udelukkende ud fra fotos og det samme gælder relieffet.
En formgivning i ler er næsten afsluttet, og derefter skal det støbes i silikone og gips og endelig i bronze.
Noget tyder på, vi kan forvente en afslutning inden sommerferietid.
Hele projektet sker i samarbejde med Aage Blicher Jepsen, formand for Højskoleforeningen.
Der er i bestyrelsen truffet afgørelse om, at den afgående formand følger projektet til dørs sammen med
Aage B J
For tredje gang har vi søgt om delvis momskompensation og igen fået en lille pose penge.
For 1. gang har vi søgt om driftstilskud ved Slots-og Kulturstyrelsens udlodningsmidler i gruppen Almennyttige Organisationer og fået en stor pose penge.
Begge typer ansøgning er værd at gentage.
Andre områder kan absolut være værd at undersøge og ansøge.
Jeg forestiller mig, at alle har bemærket vores nye hjemmeside. Vores webmaster er medlem af bestyrelsen, og det er supervigtigt i forhold til, at hjemmesiden altid er ajourført – samtidig er arbejdsgangen betydelig lettere.
Vi har i årets løb arbejdet på en lille folder om Mellerup Valgmenighed, men er ikke kommet i mål endnu.
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Selvom vi har en indbydende hjemmeside, er det vigtigt, at Niels kan tilbyde en kortfattet, fiks og attraktiv
folder, når han f.eks. er ude at holde foredrag. Den vil også være fin at have ved kirken.
Alle ansatte og frivillige har som sædvanlig ydet en stor arbejdsindsats. Det mærkes meget tydeligt, at der hos hver enkelt er et engagement, som Mellerup Valgmenighed nødig skulle være foruden. For
nogle kan det være et ensomt arbejde, men netop det, at alle føler et ansvar, gør, at man kontakter hinanden for at være sikker på, at alt nu bliver lavet – at helheden er der.
Alt dette kan menighed og bestyrelse glæde sig over ved gudstjenester og øvrige arrangementer – såvel
ved selvsyn som oplevelse.
På vegne af menighed og bestyrelse en stor tak til alle.
Ansatte, frivillige og bestyrelse mødes heldigvis omkring en meget hyggelig og munter julefrokost
– festligt bord i konfirmandstuen og det lækre tag-selv-bord på præstekontoret. Om Niels i starten syntes,
at det var lidt underligt, at præstekontoret skulle inddrages dertil, er muligt. Men der er så meget man skal
vænne sig til i en valgmenighed.
Vi har holdt 10 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling – nogle gange har de været lidt
lange, men ingen er gået i protest. Jeg påtager mig det fulde ansvar for antallet af punkter på dagsordenen,
men der skal jo også være plads til den almindelige samværssnak samt drøftelser – nogle gange kunne det
brede sig som ringe i vandet. Tak til bestyrelseskolleger for godt samarbejde, seriøse drøftelser, et godt
grin, løftede øjenbryn og ikke mindst villigheden til det praktiske arbejde i forbindelse med valgmenighedens mange arrangementer. Det er en fornøjelse, at der i 2019 er kommet flere til vores arrangementer –
det håber vi fortsætter. En god opbakning er til glæde for både arrangører og deltagere. Og nu har vi købt
nye krus, så der er nok til alle.
Jeg tør godt sige, at hver og en i bestyrelsen brænder for at være med til at bevare og udvikle alt, hvad Mellerup Valgmenighed står for. Det er spændende, givtigt (også personligt) og inspirerende at være med i bestyrelsesarbejdet.
Vi har på bestyrelsesmøder vedtaget, at man vil oprette Frivilliggrupper til støtte og aflastning for bestyrelsen. Frivilliggrupper der er opgave-defineret.
Det er endvidere blevet vedtaget, at kaffe og kage ved arrangementer kommer til at koste kr. 25 – dog lidt
dyrere ved filmaftener.
Kaj Munks ”Ordet” spilles indtil d. 19. marts på Aarhus Teater, og bestyrelsen vil gerne undersøge, om der
er interesse for en fælles teatertur.

Tak

Ellen Mønsted Larsen
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