Generalforsamling i Mellerup Valgmenighed søndag den 23. februar 2020.
1. Valg af dirigent : Eskild Gundersen
2. Valg af referent : Jonna Krabsen og valg af stemmetællere : Arne G. Larsen, Lisbeth Østergaard
3. Formandens beretning.
Se hele beretningen på hjemmesiden.
Formanden giver et fint indblik i års-hjulet” i Valgmenigheden.
Arbejdet bærer især præg af bygningsforbedringer og oprydningsarbejde mm.
i såvel præstebolig som kirke .

Kommunen har erklæret begge bygninger bevaringsværdige og disse kan modtage tilskud.( 50%)
Der arbejdes fortsat på Jens Beck busten, som bliver et relief i bronze. Højskoleforeningen yder et
tilskud på 60000 kr. Endvidere yder en lokal en donation på 5000 kr.
Formanden takker bestyrelsen for en stor fælles indsats i årets løb.
Der har været 10 møder med lange dagsordner, som alle er modtaget med godt humør.
Bestyrelsesarbejdet er krævende, og derfor foreslår bestyrelsen nye måder at arbejde på.
Såkaldt frivillige grupper, som skal aflaste bestyrelsen.
Se under pk. 9. Evt.
Forslag til et fælles arrangement for Valgmenigheden : ” Ordet ” af Kaj Munk på Århus teater.
Beretning godkendt.
4. Præstens beretning
Se hele beretningen på hjemmesiden.
Udsigten fra præstens stol:
Kære venner.
Tradition og rødder er tæt forbundne i præstens arbejde.
Alt er som det plejer..
Gudstjenestens forløb, de enkelte faste ritualer udført af de samme personer.
Kirkekaffen som kan trække ud…
Alt sammen ting som gør, at præsten holder af Valgmenigheden.
I år er der 6 konfirmander og det er en stor glæde at forberede dem til livet.
Præstens arbejde veksler mellem forkyndelse og folkelighed.

Samarbejde med friskole og efterskole er vigtig.
Samarbejdet mellem ansatte og frivillige var rigtig fin ved en netop afholdt begravelse.
Husbesøg, læsekreds ,filmaften, sommerfest, båltale og adventstale er andre folkelige opgaver i
præstens arbejde.
Ønsker samarbejde i lokalsamfundet med både den røde og hvide kirke, så man samles ved
forskellige arrangementer, og glemmer den gamle ” grøft” mellem de missionske og
grundtvigianerne.
5.

Regnskab
Man kan se regnskabet ved henvendelse til formanden.
Regnskab godkendt.

6.

Indkomne forslag
Ingen

7. Valg af bestyrelse og suppleant.
På valg : Jesper Feldager, Ellen M Larsen.
Dette punkt blev drøftet længe. Bestyrelsen skal bestå af 5 eller 7 medlemmer.
Jesper ønsker genvalg, hvis der er 7 medlemmer
Ellen ønsker ikke genvalg.
Jf. frivillige grupper i formandens beretning:
Arne G Larsen vil aflaste bestyrelsen med plakattegning mm
Erik Overgaard ( støttemedlem) vil aflaste med fondsøgning
Jonna Krabsen vil aflaste med afgrænsede områder, f. eks praktisk arbejde ved arrangementer.
Efter lang tænkepause melder både Eskild Gundersen og Lisbeth Østergaards sig som kandidater til
bestyrelsen
Ny bestyrelse:
Eskild Gundersen
Valgt
Lisbeth Østergaard Valgt
Jesper Feldager
Genvalgt
Lene blond
Anne Marie Neimann Mostrup
Lone Beider

Hugo Vermund
Suppleant
Mette B. Christensen
8. Valg af revisor og suppleant.

Revisor
Annelise Møller
Revisorsuppleant Holger Lund

Genvalg

Genvalgt
Genvalgt.

9. Evt.
Den afgåede formand Ellen M Larsen får mange roser med på vejen.
Bodil Aagaard takker for Ellens store indsats igennem mange år.
Lone Beider takker på bestyrelsens vegne Ellen for hendes kæmpe indsats igennem 15 år, de sidste
5 år som formand.
Jens Simonsen anerkender Ellens kompetencer i formandsstolen, da han i en periode arbejdede
som præst i Mellerup
Niels Sander har også roser med til Ellen som ” ny i job”, hvor hun holdt mange møder med ham
mm.
Eskild afslutter takkerunden med endnu en tak til Ellen.. Han troede , han havde læst forkert på
dagsordenen, da han så, at Ellen ikke genopstillede.
Ellen takker til sidst for alle de fine ord.

Generalforsamlingen afsluttes.

Således forstået af
Jonna Krabsen

.

