Referat af generalforsmaling i Norddjurslands Valgmenighed den 30.
marts 2017.
Dagsorden jf. vedtægternes §5:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af referent samt stemmetællere.
c. Formandens beretning.
d. Fremlæggelse af regnskab og budget.
e. Indkomne forslag.
f. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
g. Valg af revisor samt suppleant.
h. Evt.
ad. a. Valg af dirigent:
Formand Kirsten Madsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog
fra bestyrelsen, at Christian Nielsen blev valgt som dirigent. Ingen andre
kandidater blev foreslået og Christian Nielsen accepterede valget.
Dirigenten gennemgik indkaldelse til generalforsamling og konstaterede, at
varslingsfrist og form var overholdt og generalforsamlingen dermed
beslutningsdygtig.
ad. b. Valg af referent og stemmetællere:
Som referent valgtes Frans Pedersen og som stemmetællere valgtes Kim Bjerg
og Torben Scherff Sørensen.
ad. c. Formandens beretning:
Kirsten Madsen konstaterede, at 2016 har været et travlt år.
Der er p.t. ca. 580 medlemmer af valgmenigheden. For mange kniber det stadig
med at afgive oplysninger om den skattepligtige indkomst, der anvendes som
grundlag for beregning af medlemskontingent. Et forhold der gør sig gældende i
mange valgmenigheder landet over hvorfor emnet behandles på årsmødet. Vi
håber at kunne hente inspiration fra årsmødet om emnet. Iøvrigt opfordres
medlemmerne til at deltage i årsmødet, der i år afholdes på Mors den 20./21.
maj.
I år er der 4 konfirmander og forberedelsen har bl.a. fundet sted sammen med
Tom Ahlmann, Holbæk.
Formanden takkede alle frivillige, der har ydet en stor indsats og gjort det
muligt for Norddjurslands Valgmenighed, at have et højt aktivitetsniveau.

Af kommende projekter nævnes specielt, at der i år skal males i
konfirmandstuen samt på kontoret og der søges frivillige til denne opgave.
Afsked med vores nuværende præst Karen Marianne Kristensen vil finde sted
ved grundlovsmødet, se kalender.
Bestyrelsen har opslået stillingen ledig med ansøgningsfrist den 12. april.
Torben Scherff Sørensen fortsætter som ulønnet hjælpepræst.
ad.c.
Regnskab:
Kasserer Kis Ruby fremlagde et regnskab med et pænt overskud og en blank
revisorpåtegning. Kis Ruby fremhævede, at en årsag til overskudet skyldes, at
der ydes meget frivilligt arbejde ved såvel arrangementer som ved
vedligeholdelse af have og udenoms arealer, bygninger, rengøring .m.m.
En anden årsag er, at der er opnået momskompensation, efter ansøgning samt at
der er sket omlægninger af udgifter. Alle lejemål er besat og bidrager positivt til
regnskabet.
Dirigenten bad om kommentarer eller spørgsmål til beretning og regnskab.
Det blev udtrykt tilfredshed med begge fremlæggelser. På et spørgsmål om
bolig til en ny præst, blev der redegjort for lejeaftalen samt at bestyrelsen ville
være behjælpelig med at finde en egnet lejebolig.
Dirigenten satte beretning og regnskab til afstemning og begge blev enstemmigt
godkendt.
Budgettet blev kort gennemgået.
ad. e. Indkomne forslag:
Ingen forslag indkommet.
ad. f. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter:
jf. vedtægternes §6 skal der dette år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.
På valg var følgende:
Kis Ruby, Ellen Boelsmand og Niels Ole Birk.
Følgende kandidater blev foreslået og accepterede at ville vælges: Kis Ruby,
Ellen Boelsmand og Niels Ole Birk.
Ved skriftlig afstemning blev følgende valgt:
Kis Ruby, Ellen Boelsmand og Niels Ole Birk
Som suppleant valgtes Marianne Holleufer.

ad. g. Valg af revisor og suppleant:
jf. vedtægternes §9 vælges hvert år én revisor for en 2-årig periode. Afgående
revisor Kim Bjerg indvilgede i genvalg.
Kim Bjerg valgtes som revisor og som suppleant valgtes Hans Henrik Fynbo.
ad. h. Evt.:
Samarbejdet med sognemenighederne blev drøftet, især nytårsgudstjenesten.
Formanden nævnte at der nu kommer en ny orgelbænk i Vivild kirke. Endvidere
at tre kirkesangere har ønsket at ophøre hvorfor der søges afløsere.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var afsluttet og takkede for god
ro og orden.
Christian Nielsen
dirigent
/
Frans M. Pedersen
referent

