Årsmøde Stevns Valgmenighed 19.03.2018
Ved årsmødet mindes vi de af vore medlemmer der er gået bort i årets løb.
Fra marts 2017 til nu har vi mistet to.
Marianne Roager Død d. 27 april 2017
Kaj Weng Rasmussen. Død d. 24 oktober 2017
Vi vil rejse os og udtale. -----------

Ære være deres minde.

Tak.

Dagsorden, beretning og regnskab indlagt i protokol.

Administration og økonomi.
Ligningsmødet havde vi 27. januar 2018. Vi nåede et beløb på kr. 384.000 men manglede
oplysninger fra nogle få medlemmer, dertil kommer, at en har indmeldt sig efterfølgende, så vi
nærmer os kr. 400.000 i budget 2018/19
Det sidst afholdte ligningsmøde var det første, hvor vi har brugt den mulighed der nu er, for at
indhente oplysninger fra skattemappen, hvor medlemmerne aktivt har givet adgang til deres skatte
attest. Det er der mange der har gjort, hvilket er en stor hjælp. En del har dog benyttet mail eller
brev hvilket også er fint.
Antallet af medlemmer fortsætter sin kurve nedad. Ved årsmødet 2017 var vi 117 aktive betalende.
Ved dette årsmøde er medlemstallet 111 aktive betalende, 2 afgået ved døden, og 4 er udmeldte.
Dertil kommer unge under 18 år, det er børn der gennem deres dåb er medlemmer. Når de unge
bliver myndige, modtager de på normal vis en opkrævning på medlemsbidrag. I visse tilfælde har
det medført, at de pågældende ikke vidste, at de gennem deres dåb var medlemmer. Derfor vil vi
fremover vedlægge dåbsattesten Stevns Valgmenigheds vedtægter. Men alligevel, for ikke deres
medlemskab af menigheden bliver en overraskelse, kunne vi udsende et oplysningsbrev, inden det
fyldte 18 år, og måske samtidig få oplyst om den enkelte er under uddannelse eller er på
arbejdsmarkedet.
Ved ligningen har vi dog stadig det problem vi har kæmpet med i alle årene. Det er de medlemmer
der ikke ønsker at underskrive bemyndigelsesbrev, så der kan lignes på et reelt grundlag. En del af
den gruppe, er unge der ved deres 18 år, overgår til betalende medlemmer. Den overvejende del af
dem vil gerne være medlem af Valgmenigheden, men nogle ønsker ikke at underskrive
bemyndigelse, de forbliver så i den gruppe uden bemyndigelsesbrev. Vi søger så at ligne et
medlemsbidrag, som vi regulerer med 2% årligt, dels kan det være for lavt, og er dermed
uretfærdigt for andre, men det kan også være så højt, at vi modtager et krav om nedsættelse, ofte er
det krav ledsaget af en tilkendegivelse om udmeldelse. Skal vi undgå, at en udmeldelse følger, kan
vi søge at finde et forlig, hvilket heller ikke virker retfærdigt. Den ultimative løsning på det
problem er, at for at være medlem, skal en bemyndigelses erklæring underskrives, i den situation
tror jeg med sikkerhed, at det vil udløse et antal udmeldelser, og dermed bidrage til en svækket

økonomi. Jeg ved godt, at vi adskillige gange før har debatteret dette emne, men da det her er en
beretning der skal beskrive bestyrelsens arbejde gennem året, føler jeg vi er nødsaget til endnu
engang at berøre emnet.

Data regler
To sager har jeg beskrevet i kirkebladet, den ene er de nye regler for datasikkerhed, som træder i
kraft pr. 25 maj 2018. hvad må man bruge mails til f.eks. Egentlig ved vi ikke meget om det endnu
for en menighed som vores. Det er materiale med personfølsomme oplysninger vi skal sikre, og her
især post med cpr. Numre. For lang tid siden henvendte vi os til Frie Grundtvigske, vores forening.
I det regi er der nu arrangeret et administrationskursus i Sdr Nærå Valgmenighed, det afholdes først
d. 21 april, så af gode grunde kan intet nyt refereres derfra. Peter og jeg deltager derovre, og vi ser
frem til at vi får en tjekliste vi kan arbejde ud fra. Man kan godt blive lidt skræmt når man ser de
konsekvenser det kan have og overskride reglerne, men tror dog, at der også er en virkelighed for
dette tiltag vi kan leve op til. Bestyrelsen har lovet kassereren, at han ikke alene står til ansvar for
administrationen af de nye regler, som vi som sagt ikke kender endnu. Regler som præsten i øvrigt
også bliver underlagt.
Det andet punkt, som omtales i kirkebladet, vielse af to af samme køn, har sit eget punkt på
dagsordenen.
Kirkegård.
På vores kirkegårde rundt i landet er konstateret gravminder der kan udgøre en fare for at nogen
kommer til skade, hvis de vælter ned over nogen. Et minde der ar sat på en sokkel, og dermed står
løst kan indebære en risiko. Det kunne også være et højt minde, lidt nedgravet, hvor underlaget
gennem årene er blevet ustabilt, og derfor ved berøring vælter. Kirkegårde rundt omkring os har
taget hul på denne sag.
En ulykke af denne art er forbundet med et ansvar. Som gravsteds ejer er det dermed på det enkelte
gravsted ansvaret skal placeres. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemgå alle gravsteder for evt.
risiko at denne art, og ved konstateret problem rette henvendelse til gravstedsejer, måske gøre alle
opmærksomme på ansvaret. Det har været debatteret, om vi på en fælles arbejdsdag skulle rette op
på de fejl der er, men vi mener vi derved påtager os andres ansvar. I det brev vi udsender kan vi evt.
give en anvisning på en stenhugger/håndværker som kan være behjælpelig.
I mindelunden ved
kapellet er det en anden sag. Her er det kirkens ansvar at udbedre gravminder der udgør en fare.
Lørdag d. 26 maj har vi udset til arbejdsdag, der vil vi som en af opgaverne løse det problem.
I årets løb har vi, som nok er bemærket, vedligeholdt på toiletterne her ved salen. Et arbejde der var
voldsomt tiltrængt. Et nyt vindue er sat i toilettet ved graverboligen, og endelig er vinduer i kirken
fuget.
Der er for tiden ikke planlagt større vedligehold. Vi har lidt med en tagnedløbsbrønd ved kirken,
nogle tegl på kapellet osv.
2017 har som helhed været et roligt år. Samarbejdet med Anette Sjølund, vores lejer forløber fint,
ligeså samarbejdet i bestyrelsen. Peter administrerer vores økonomi på bedste vis, køkkenet

betjenes af en fast stab, og Judith har i det daglige det store overblik, vi er alle enige om at din
indsats sætter vi meget højt.
De Kirkelige handlinger er i Aksels sikre hånd. Anita er køkkenleder i Rødvig når menigheden
besøger jer der.
Til alle der bidrager til Stevns Valgmenigheds virke.

Tak

