Referat af årsmøde i Frederiksborg Valgmenighed søndag den 1. marts 2015
Valg af ordstyrer og referent: Som ordstyrer blev foreslået Niels Jørgen Heick og som referent blev
foreslået Paw Møller Pedersen. Begge takkede for valget og ordstyreren konstaterede herefter, at
mødet var lovligt indkaldt, idet indkaldelsen blev udsendt mandag den 9. februar.
Årsberetning fremlægges af formanden og præsten: Formand Ida-Lykke Bang fremlagde sin
årsberetning (se bilag) og herefter fremlagde præst Mie Lervad Thomsen sin årsberetning. Begge
beretninger blev taget til efterretning og der var ingen efterfølgende spørgsmål eller kommentarer.
Regnskabet fremlægges af kassereren: Kasser Reinhard Längerich fremlagde driftsregnskabet 1.
januar 2014 – 31. december 2014. Ingen spørgsmål til regnskabet, men kassereren informerede om
situation med den fratagede mulighed for at benytte sig af fradrag i forbindelse med medlemsbidrag.
Alle medlemmer vil få tilsendt en skriftlig redegørelse i den nærmeste fremtid. Reinhard Längerich
blev takket af formanden for den store frivillige indsats, han har ydet. Reinhard Längerich fik
overrakt en blomst med ligeså mange blade, som han har brugt timer.
Planer og visioner for Frederiksborg Valgmenighed: Eventuelle forslag fra medlemmerne skulle
være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet. Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag
og derfor ikke noget til dette punkt.
Valg af bestyrelse: Lars Thorkild Bjørn og Ida-Lykke Bang ønskede begge genvalg og blev valgt. Stig
Rasmussen ønskede ikke genvalg og i stedet valgtes Marius Harttung.
Valg af suppleanter til bestyrelsen: Sidse Bording og Lone Haugstrup ønskede begge genvalg og blev
valgt.
Valg af revisor: Valgmenighedens nuværende revisorer Susanne Sylvest Carlsen og Mai Larsen
ønskede begge genvalg og blev valgt.
Valg af revisorsuppleanter: De nuværende suppleanter Gunvor Mariegaard og Sidse Bording
ønskede begge genvalg og blev valgt.
Eventuelt: Lars Thorkild Bjørn informerede om sognemenighedens byggeplaner i forbindelse med
byggeriet i Ullerød kirke.
Konstituering af bestyrelsen for Frederiksborg Valgmenighed:
 Formand
 Næstformand
 Sekretær
 Medlem
 Medlem

Ida-Lykke Bang
Lars Thorkild Bjørn
Paw Møller Pedersen
Agnete Bjerre
Marius Harttung

Reinhard Längerich er fortsat kasserer, men bestyrelsen har overtalt Niels Jørgen Heick til at
overtage kassererposten efter en lærlingeperiode under Reinhards beskyttelse. Han vil til
efteråret så gradvist få overdraget arbejdet og få de fornødne fuldmagter hertil.
Gilleleje den 5. marts 2015

Paw Møller Pedersen

