Marts 2017.03.18

Årsmøde Stevns Valgmenighed 20.03 2017
Vi har den smukke tradition at mindes de af vore medlemmer der er døde i perioden fra sidste årsmøde.
Fra marts 2016 til 2017 et enkelt medlem.
Agnethe Metha Nielsen. Bisat 6 januar 2017.
Vi vil rejse os og udtale ------------------------ Ære være Agnethe Nielsens minde.

Dagsorden, beretning og regnskab indlagt i protokol.
Administration.
I det forløbne år er det lykkedes vores kasserer Peter, at indsamle et stort antal mail. adresser, så vi
derigennem, dels på en hurtig måde kan nå ud til menigheden, men også indtil videre kan undgå den
voldsomme forringelse der har fundet sted for alm. brevpost. Vi er klar over, at en del af menigheden
er afhæng af den tilsendte brevpost, og fortsætter selvfølgelig med det.
Februar 2016 var første år med en udskivningsprocent på 1,7 for bemyndigelsesbreve, til trods for
den lavere udskrivningsprocent, kunne vi for et år siden opretholde et budgettal på 400.000 Kr. det
var også tilfældet her i februar 2017. Hvor vi lignede et beløb på 408.000 kr. altså må der være en løn
og indtjenings udvikling i samfundet.
I årets løb har 4 aktive medlemmer valgt at udmelde sig af Valgmenigheden, et medlem er afgået ved
døden, så i alt 5 er slettet fra medlemslisten. Det modsvares af 5 indmeldte aktive medlemmer, så
tallet nu er 118 aktive over 18 år inkl. Støttemedlemmer, plus 23 døbte børn under 18 år. Medlemslisten tæller dermed 143 her pr. 20-3 2017

Kirkegård.
Alle skulle gerne i forbindelse med indkaldelse til dette årsmøde, have modtaget et eksemplar af
vedtægt for kirkegården. Vedtægten har sit eget punkt på dagsordenen, punkt 6, derfor tager vi debatten der, her og nu er det for at give et indtryk af bestyrelsens arbejde i årets løb. Vedtægt for
kirkegården har i mange år været et krav, også for Fri og Valgmenigheder. Nu syntes vi tiden var til
at bringe denne formalitet i orden. Det er ligeledes et krav, at vedtægten skal forelægges, og godkendes af provsti udvalgt, i vores tilfælde Tryggevælde provsti. Derfor skal vedtægten ikke vedtages på
årsmødet, men alene administreres af bestyrelsen for Stevns Valgmenighed, efter evt. rettelser som
provstiudvalget måtte forudsætte for en godkendelse. Alligevel føler vi det afgørende, at menigheden
har mulighed for at gøre indsigelse, eller pålægge bestyrelse punkter som vi skal prøve at kæmpe
igennem efterfølgende. Derfor spørgsmål og kommentarer tager vi under det nævnte punkt.
Legat gravsteder, og konto, arbejdes der også med, det er afgørende for bestyrelsen at sikre den forpligtigelse det er, at kunne vedligeholde kirkegården/gravstederne i den fredningsperiode vi har påpeget os. Peter redegør for dette under regnskabet.

Endelig er der grund til endnu engang at opfordrer medlemmerne til, at aktiverer den funktion på
skattemappen, der giver kassereren adgang til skattepligtig indkomst. Proceduren står nederst på bemyndigelsesbrevet. Dog skal jeg oplyse om, at skat stadig ikke har ændret i systemet, et log ind fra
kassereren giver fortsat mulighed for at se hele selvangivelsen, hvilket jeg personligt finder meget
uheldigt.

Vedligehold
I lighed med 2016, påtænker vi at afholde en arbejdslørdag i maj. Vi har fastsat lørdag d.20-5 2017.
Opgaverne denne dag er, som altid, de ekstra ordinære ting der ligger og venter i et bygningskompleks
som vores, men i særdeleshed opgaver som Judith ikke skal stå alene med. Det har været en positiv
oplevelse for os der har deltaget, samværet og fællesskabet styrkes, det giver en god fornemmelse når
vi drager hjem efter en sådan dag.
Samarbejdet og dagligdagen med vores lejer, Anette Sjølund er fortsat meget fint. Præstegården
kunne givetvis godt indbringe en større lejeindtægt. Og skal vel også efterhånden justeres med et
prisindeks, men kravene fra hendes side er meget moderate, og dertil kommer at Anette passer vældigt
fint på rammerne her. Kalkning af kirken er det som står først for efterhånden. Vi har ikke i bestyrelsen taget stilling til hvornår og hvordan, men det kommer på dagsorden. Det er besluttet, at fuge
kirkens vinduer indvendigt, med et produkt som kan standse trækket derfra, meldingen er, at vi skal
vente til det bliver så tørt, at kondensen ved jernvinduerne er tørret ud.

Judith sætter vi som altid i meget højt i kurs. Der er ikke meget at komme efter i din måde at passe
dine opgaver på, vi har søgt gennem en lille lønregulering at udtrykke vores respekt overfor dig. Tak.
De kirkelige handlinger ligger ligeledes trykt og godt i Aksels hænder. Tak for det. Dog ved vi, at
det efterhånden er en opgave at besætte organist posten når du laver gudstjeneste listen.

Medlemsbidrag.
Omkring inddrivelse af medlemsbidrag Vi har i bestyrelsen set os nødsaget til, at støtte vores kasserer ved at sende et lille brev ud til at antal af vores medlemmer, hvor vi opfordrer til at respekterer
betalingsfristen, Peter bruger efter vores opfattelse urimeligt mange timer på at kontakte folk i den
anledning, så hermed har jeg oplyst om, at det var bestyrelsens beslutning at ridse en linje op.
Tak Peter for dit arbejde, en stor tak også til dine livliner derhjemme, Anne Marie og Lene. Ja, - ikke
mindst din datter Lene, som har revolutioneret administrations systemet og opkrævnings proceduren.
Vil du tage en tak med hjem?
Tak til vores køkken hold.
Tak til alle der har bidraget til livet omkring Stevns Valgmenighedens.
Pbv.
Hans Dalgaard

