Ordinær generalforsamling 2017
søndag den 26. marts efter gudstjenesten, kl. 14.00
Referat:
1. Valg af dirigent:
Erik Hansen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt via kirkekort
ved juletid og annoncering. Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere og protokolførere:

Følgende blev valgt:
Protokolfører: Lisbeth Wollesen
Stemmetællere: Bent Nicolajsen og Ove Stendahl.

3. Beretning ved formand og præst:

Formand Birgitte Pallesens beregning:
Det nuværende menighedsudvalg blev kort præsenteret.
Ved en generalforsamling, skal der leveres en beregning og så vendes blikket tilbage for at gøre status. Nåede vi det vi ville? Og hvordan gik det, og ikke mindst – hvor skal vi hen?
Vi er tilfredse med et overskud på omkring kr. 400.000, som er noget bedre end budgetteret.
Men det er alt det, som ikke er tal, men som er mødet mellem mennesker, aktiviteter og hele frimenighedens væsen, blikket skal vendes mod. Kort sagt i en sætning - er Rødding Frimenighed et
sted, hvor åndslivet vokser og trives i en fin vekselvirkning med folkelivet.
Dette kan vi blandt andet takke Mette for, der som daglig leder og præst inddrager menigheden og
menighedsudvalget i de mange gøremål, som leves ud - sammen.
I det forgangne år har vi haft fokus på, hvordan vi fortsat kan være en hver-søndags-menighed og
ikke ender, som en menighed, der kun mødes ved lejligheds-gudstjenesterne. Svaret er ikke enkelt
og kan diskuteres, men vi er nået frem til, at der skal være en alsidighed og vekselvirkning, så flest,
unge som gamle – børnefamilier som enlige, mødes i kirken. Vi har i det forgangne år i den forbindelse blandt andet haft musikgudstjeneste, aftengudstjeneste, grundlovs gudstjeneste på Højskolen, Allehelgens gudstjeneste, fastelavnsgudstjeneste og mange andre
Ser vi på aktiviteterne, har der ligeledes været et alsidigt program:
 Jazz - i kirke og konfi´
 Grøn arbejdsdag med fællesspisning – som tak!
 Sct. Hansfest med fællesspisning hvor byens nye borgere deltog
 Flere koncerter med dygtige musikere og kor
 Sang under kirketag
 Interessante foredrag og læsekreds i disse lokaler –



Menighedsture i ind- og udland (Ballum, Norge og Bruxelles)

Der er mange muligheder i Rødding frimenighed, og et stærkt og engageret aktivitetsudvalg, tager
gerne imod idéer og ønsker til, hvad I i menigheden ønsker at opleve og deltage i?
En af grundene til, at der kan tilbyde så alsidigt og rigt et tilbud af oplevelser og kulturelle sammenkomster er, et godt venskab til vores ”gammel nabo” Højskolen. Hullet i hækken, mellem de 2 institutioner, er nu udvidet til fine røde trædesten i granit og en oplyst sti. Det er en god og vigtig udvikling. Tak for venskab og gensidig samhørighed. Vi kan stolte sige, at i Rødding tager ånds-og folkeliv
følgeskab.
I et kort tilbageblik kan nævnes folkefesten den 1. oktober, da Højskoleengen blev indviet, Grundlovsdagen med dåb og PET, 4. maj med Christian Jensen nu finansminister, og alle de andre gange,
hvor højskolen har være i Kirkens rum eller vi med på Højskolen. Tak for det forbilledlige samarbejde Mads, Anja og Mette.
Rødding Frimenighed er grundtvigsk og er medlem af foreningen af valg- og frimenigheder samt
Grundtvigs Forum. Hver oktober holder Grundtvigs Forum årsmøde, og Mette blev valgt ind i styrelsen. Nu kan vi følge med fra 1. parket i, hvad der rører sig kirkepolitisk og skolepolitisk, når der
tales om de Frie menigheder og Frie Skoler, og det er meget interessant at følge i disse tider, hvor
kontrolsprog og stramninger fylder. I år holdes årsmødet i Foreningen af valg- og frimenigheder på
Mors, og der ligger invitationer entreen. Vi opfordrer jer til at tage med til årsmødet – da det er givtigt, at mødes med andre menigheder og høre om, hvordan deres liv leves. I bestyrelsen der – er
Pia Strandridder valgt ind, så også her, har vi god indsigt i, hvad der rører sig rundt om i landet.
Menighedsudvalget har arbejdet med forskellige emner i årets løb, og et af de større har været kirkestien, som stod færdig i maj 2016. Mange overvejelser skulle til inden da, og her spillede det
grønne udvalg (Helge Elbæk), en stor rolle. Hvilke sten, hvilken forbandtet, samling som lynlås/ sildeben, faskiner og ikke mindst betonklodsen. Vi er glade for resultatet, som ender noget dyrere
end beregnet, men til gengæld afskrives over de næste 20 år.
Der er også blevet investeret i 2 nye krukker i kirken af kunstner Svend Bo Haugård samt almindelig
træfældning og vedligehold.
Et andet emne, som har fyldt i årets løb er menighedshuset, som har fået sit eget punkt senere på
dagsordenen. Vi fik til opgave på sidste generalforsamling, at arbejde videre med emnet.
På personalesiden har vi fået assistance af Michael Nielsen fra Ryslinge, som hjælpepræst. I en menighed med godt 1000 medlemmer og et højt aktivitetsniveau, er det helt naturligt, at der ca. en
gang om måneden samt i ferier og helligdage er ekstra bemanding.
Mona, organist, valgte at gå pension omkring oktober, og vi var vi glad for at kunne byde velkommen til Charlotte Støjberg.
Ved årsskiftet blev Linda Grunvalde fra Gesten, ansat som graver. I det grønne har vi desuden en
EGU-elev, Mie, som til sommer er uddannet kirkegårdsassistent, og Ismael der er i praktik.

I løbet af 2016 var Helge Hansen en stor hjælp, såvel som graver og som kirketjener, og vi vil gerne
takke dig, for dit virke. Vi er glade for, at du sammen med Jørgen Skovmand samt de frivillige assisterer ved gudstjenester, begavelser og andre gange hvor kirken er åben. Stor tak for din velvillighed og indsats.
Pia Strandridder har i sit første år som forretningsfører, med stor dygtighed og samvittighed, givet
udvalget indsigt i økonomien – kvartalsvis. Budgettet følges op, og det samme gør medlemstallet,
hvor langt størstedelen nu giver SKAT digitalt tilsagn om, at videregive oplysninger, så medlemsbidraget på 1,2 % af skattepligtigindkomst opkræves. Tak for din ihærdighed og opfølgning.
Også en stor tak til alle de frivillige, som trofast møder op. Uanset om det er til grøn arbejdsdag,
suppefremstilling, hjælp ved udsendelser af kirkeblade mm.
Slutteligt at kærligt skulderklap til Mette, du som trøster i sorg og nød, du som formidler håb og
kærlighed til de små i dåben, du som deler jordskokker, vindruer og æbler med menighed – og som
vil ånds og folkelivet – i Rødding frimenighed.
Tak for din særlige måde - at være menighedens præst – vi kan så meget sammen!
Præst Mette Gejls beretning:
Mette Gejl gennemgik tankerne omkring ”de faste vers” til gudstjenesterne – er det som vi gerne vil
have det. Ved dagens gudstjeneste blev vi netop udfordret på vores faste vers. Mette, Michael og
Charlotte bød ind med 3 nye mulige vers. Mette fortalte om muligheden for at skifte dem undervejs i forhold til kirkeåret og årstiden. Også i forhold til forskellen mellem gudstjeneste, begravelser
og bryllupper.
De kirkelige handlinger har fyldt rigtig meget i den sidste tid, der har været mange dødsfald i menigheden. Og i den forbindelse nævnte Mette, hvor vigtigt det er at menigheden kontakter hende,
hvis man mener et medlem har brug for trøst eller blot en snak. Med menighedens størrelse, kan
det være svært at fange alle signaler selv.
I år har konfirmanderne fra Rødding været på deres egen tur, uden deltagelse fra de menigheder,
der normalt er med. Det var en rigtig fin tur til Bruxelles.
Mette nævnte også det gode samarbejdet med Højskolen og Friskolen, sammen kan vi meget. Og
også mellem præsterne i Skanderup, Aagaard og Bovlund, fortsætter samarbejdet upåklageligt.
Samme med Sognemenigheden er der i år planlagt Grundlovsgudstjenesten og en sognetur i juni.
Mette deltager i efteruddannelse umiddelbart efter påske i Løgumkloster.
Der var en kort debat om:
 De faste vers, hvor ofte de skal skifte, og hvad skal det være. Det er vigtigt at menigheden
kan versene, så der synges med fra 1. strofe.
 Hvordan sikrer vi, at menigheden deltager og træder ud over dørtrinnet søndag morgen, så
vi ikke bliver en lejlighedsgudstjeneste.
 Er der ønsker til arrangementsudvalget – har vi det som menigheden ønsker.
 Forslag til ”forståelsesgudstjeneste”, især for konfirmandforældrene, så man føler tryghed.

Beretningerne blev herefter taget til efterretning

4. Regnskab til godkendelse og budget til orientering v. forretningsfører Pia Strandridder

Pia Strandridder gennemgik regnskabet – menigheden har en god og sund økonomi.
Resultatopgørelsen blev 280.000 kr. bedre end budgettet; indtægterne er blevet højere end budgettet, og lønninger og øvrige omkostninger blev lavere end forventet.
Især skal nævnes at der nu fremover hensættes til tab på tilgodehavender. I år er der tab med for 2
år, dels det reelle tab fra 2015, og et anslået beløb for 2016. Som bemærkning til balancen skal
nævnes, at der nu foretages afskrivninger af henholdsvis Kirken (100 år), og den nye kirstesti (20
år).
Regnskabet udviser et overskud på 402.392 kr.
De samlede likvide midler udgør pr. 31/12 2016 2.779.591 kr. Egenkapitalen 2.786.400 kr. og den
samlede balancesum er på 5.654.028 kr.
Efter enkelte opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.
Budgettet blev kort gennemgået, med et overskud på 123.000 kr.

5. Orientering om udvalgets arbejde i forhold til at etablere et Menighedshus – en opgave
vi tog ved Generalforsamlingen 2016
Birgitte fortalte om udvalgets arbejde med et muligt kommende Menighedshus. Om tankerne for
fremtiden, og vil kommende præsten bo i menighedens hus?
Jørgen Toft Jessen har udarbejdet skitser til et menighedshus til fremtiden. Han har også lavet en
udkast til fondsansøgning, med en projekteret byggesum på godt og vel 5 mio. kr.

Vi er langt fra byggefase og byggeprojektering, men er kun i gang med en fondsansøgning.
Der var mange kommentarer til udvalgets valg af byggemateriale og udtryk bl.a. at skitsen ikke er
projekteret i hvide mure og rødt tegltag. Et valg som var bevidst da kirke og præstebolig i sin tid
blev bygget. Der var også forslag om at ændre præsteboligen til menighedshus, og bygge en ny
præstebolig. Det vil dog nok ikke være let at få fondsmidler til at opføre en ny bolig.
Søren Tang fra udvalget forklarede om valg af arkitekt Jørn Toft Jessen og projektet, og at der ofte
vil være krav til byggeriet, fra den fond der bevillinger pengene. Det kan fx være en arkitektkonkurrence, hvor beliggenhed og materialevalg derfor kan blive ganske anderledes, end den skitse der er
i ansøgningsmaterialet. Han nævnte bl.a. processen med ombygning af stalden på Højskolen.
Det er vigtigt at der er stor åbenhed om et kommende menighedshus, og at det, som det også blev
nævnt i præsentationen af projektet, ikke er en sal vi bygger, men en stue.
Trods en livlig debat, var der ingen ønsker om at stande processen, og udvalget fik grønt lys, til at
fortsætte det igangværende projekt.

6. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

7. Valg af udvalgsmedlemmer for en kommende 3-års periode

På valg er Lisbeth Wollesen og Anja Sara Pedersen, som begge ønsker genvalg. (Anja S. Pedersen
blev i 2016 valgt for et år, på den plads, der blev ledig da Pia Strandridder trådte ud af udvalget for
at blive forretningsfører).

Birgit Brink Lorentz er også på valg og ønsker ikke genvalg.
Til udvalget blev valgt
Lisbeth Wollesen, Anja Pedersen og Åge Gram
Som suppleant: Gunnar Skov
Udvalg består herefter af:
Birgitte Pallesen, Louise Oxlund, Søren Tang Sørensen, Jørgen Skovmand, Inger Storm Kristensen,
Helge Elbæk, Anja Pedersen, Åge Gram og Lisbeth Wollesen

8. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Beierholm blev genvalgt.
Folkevalgt/intern revisor Aksel Olesen blev genvalgt.
Desuden er Erik Borring også intern revisor.

9. Eventuelt

Birgitte takkede Birgit for hendes engagement i menigheden, især hendes kontakt med Venligboerne har været til glæde for menigheden.
Forslag om at lave en folder om kirken, som kan deles ud ved gudstjenester m.m.

