Referat generalforsamling
1. Valg af dirigent
Eskild Gundersen er valgt
2. Valg af referent og stemmetællere
Lene Blond er valg som referent
Som stemmetællere er Lisbeth Østergaard og Mary Blicher Jepsen valgt
3. Formandens beretning kort fortalt
Hele beretningen kan læses på hjemmesiden
Covid 19 har sat sit spor i dette år
Men der var plads til aktiviteter inden den store nedlukning  Konfirmation gennemførtes 30 august for 6 unge
 Efterårets løvfaldstur i Dollerup Bakker blev en dejlig tur, godt hjulpet af et
fantastisk vejr
 Læsekredsen nåede at komme i gang
 I juli havde vi 2 bisættelser og 1 begravelse
Niels´ opsigelse gav udfordringer. Der var ikke relevante ansøgere, og præster hænger ikke
på træerne.
Men vores gode støtter Jens Simonsen og Erik Overgaard trådte til og tog sig af de kirkelige
handlinger, og fra 1. maj, da det stod klart, at en ny præst ikke var en mulighed i foråret, har
Erik Overgaard været fungerende præst.
Vi har 5 medarbejdere knyttet til kirken
Siden sidst har vi sagt farvel til graver Anne Kahr og Niels Sander – tak til dem
Desuden har Ellen Mønsted hjulpet med regnskabet med slutdato ved generalforsamlingen.
Jytte Riise har sørget for blomster i kirken, men har sagt fra pr 1. januar.
Også tak til dem for en god indsats.
Som graver er Joan Jacobsen ansat
Bestyrelsen har besluttet at købe hjælp til regnskabet hos Revimidt.
Kirke og præstebolig er godkendt som bevaringsværdige bygninger, hvilket har resulteret i
tilskud fra Randers Kommune til forbedringer på kirken.
Kirkebladet er ikke udkommet i foråret på grund af præsteopsigelse og covid og har været
erstattet af nyhedsbrev. Bestyrelsen vil gerne fortsætte denne ordning, men det afhænger af
generalforsamlingens tilkendegivelse. Det indebærer en ret stor besparelse.
Arbejdet med Jens Beks relief er færdigt, tak for tilskud til Højskoleforeningen og Mellerup
Færgecafé. Og tak til Solveig Mønsted for opmaling af bogstaver.

 Diskussion om nyhedsbrevet:
Der var flere kommentarer om bekymringer for det elektroniske, hvilket bestyrelsen
har taget højde for ved at sende/bringe nyhedsbrevet i papirform til de, der ikke kan
orientere sig elektronisk. Der er udtrykt tilfredshed med nyhedsbrevet.
Bestyrelsen går ind for at fortsætte med nyhedsbrev og har intentioner om at brede det
ud til både medlemmer og byen.
4. Præstens beretning
Tiden efter Niels´ opsigelse har haft et skær af foreløbighed
Vi havde en god afskedsgudstjeneste med Niels og kan kun ønske ham og Vejlby Kirke til
lykke.
Covid har betydet, at alt har været sat i bero, men så småt er ved at komme i gang igen.
Om præstesituationen
Der er præstemangel, og vi kan ikke tilbyde en løn, man kan leve af.
Efterskolen er inviteret på nabobesøg i deres introforløb
Friskole eleverne er inviteret til at blive konfirmeret i Valgmenighedskirken i 2022 med
indskrivning d 31. august.
 Kommentarer ang præstesituationen:
 Vi skal tænke utraditionelt – deltidsjob
 Samarbejde med anden valgmenighed kan være en mulighed
 Der har været rettet henvendelse til Bering, men indtil videre er de interesseret i
egen præst
5. Gennemgang af revideret regnskab og budget
 Ingen kommentarer
 Regnskab og budget er godtaget
6. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår at hæve medlemsbetaling med 200 kr om året for at dække noget af
udgiften til Revimidt.
Der var ingen indsigelser
7. Valg af bestyrelse og suppleant
Hugo, Lene og Lone er genvalgt
Birgit Bach Hou opstiller og er valgt
Suppleant
 Mette Brask er valgt
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 Annelise Møller er valgt som revisor
 Holger Lund er valgt som revisorsuppleant

9. Evt
Formanden tager ordet:
Stor tak til Anne-Marie Moestrup for sin tid i bestyrelsen
Mellerup Valgmenighed har fået tilbud om at arve nogle ”Knudsenaffekter” fra
familien Krøgholt
Familien ( 4 søskende) har et portræt af Jakob Knudsen malet af Axel Bredsdorff ( de
var venner i Birkerød ), Portrættet har været i deres far Jacob Krøgholts varetægt, da
hans mor Dore Krogholt var Knudsendatter af andet ægteskab.
Jeg sagde selvfølgelig JA TAK med samme, så vi glæder os til at se tingene.
Der efterlyses en til at renovere kassen til opslag fra kirken

