Referat af årsmøde i Frederiksborg Valgmenighed 7. marts 2010.
1. Som ordstyrer blev Karen Hansen valgt og som referent Lars Thorkild Bjørn.
2. Formanden uddybede den skriftlige beretning ved at nævne nogle af årets aktiviteter herunder særlig jubilæumsfestlighederne og de sjællandske valgmenigheders efterårsmøde.
Formanden takkede organisten Lars Linderud og præsten Mie Lervad Thomsen for deres
indsats – idet hun fremhævede præsten og sammenlignede hendes arbejde med et isbjerg,
hvor kun en lille del var synligt.
Med overrækkelsen af en gave rettede formanden en særlig tak til Jørn Kaastrup Hansen for
hans store indsats som kasserer, trykker og distributør af menighedsbrevene. Formanden
kom også ind på de nye initiativer med egen hjemmeside, pilgrimsvandring og studiekreds
og sluttede med at rettede en tak til alle, der havde hjulpet med at få disse arrangementer
gennemført.
Præsten udtrykte også sin tak for året, der var gået med det øgede aktivitetsniveau.
Årsberetningen blev godkendt.
3. Kassererens udtrykte sin glæde over støttemedlemmerne bidrag. Han påpegede at årets
største udgifter havde været ”Dag om Tro” i feb. 09 og Sjællandske valgmenigheders efterårsmøde, som samtidig var vor egen jubilæumsfejring.
Samtidig nævnte han også, at årets tredje store udgift: trykningen af jubilæumsskriftet var
først blevet betalt i 2010, hvorfor det ikke figurerede i 2009-regnskabet.
Derefter blev enkelte poster fremdraget og regnskabet blev godkendt med akklamation.
Jørn Kaastrup Hansen sluttede med at takke menigheden for den måde, hvorpå man havde
påskyndet hans arbejde.
4. Valg til bestyrelsen: Agnete Bjerre og Erika Nederby var villige til genvalg.
Da Jørn Kaastrup Hansen ikke ønskede at genopstille, blev Bodil Heick foreslået som nyt
medlem af bestyrelsen. De tre blev valgt.
Herefter består bestyrelsen af disse tre samt Ida-Lykke Bang og Lars Thorkild Bjørn.
5. Da ingen af de nuværende suppleanter ønskede at forsætte, skulle der ske nyvalg. Hertil
blev Sidse Bording og Lone Haugstrup foreslået – og begge blev valgt.
6. Der skulle også være nyvalg af revisorerne. Her blev Elsebeth Bay og May Larsen foreslået og valgt.
7. Endelig blev Gunver Mariegaard og Sidse Bording genvalgt som revisorsuppleanter.
8. Eventuelt: Verner Koch foreslog at Frederiksborg Valgmenigheds navn blev forlænget med
undertitlen: ”Den grundtvigske valgmenighed i Nordsjælland”.
Formanden lovede at tage dette forslag med til behandling i bestyrelsen.
Det blev også nævnt, at formanden havde fundet en ny kasserer udenfor bestyrelsen, der
gerne ville påtage sig hvervet.
Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden og afslutte mødet, hvorefter formanden takkede alle fremmødte.
Referent Lars Thorkild Bjørn.

