Referat af generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed den 24.
juni 2021, udsat fra 18. marts.
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 Frans Maribo Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen og
foreslog fra bestyrelsen, at Kim Bjerg blev valgt som dirigent. Ingen andre
kandidater blev foreslået og Kim Bjerg accepterede valget.
Dirigenten gennemgik indkaldelse til generalforsamling og konstaterede, at
varslingsfrist og form var overholdt også ved denne udskudte dato. Dirigenten
gjorde opmærksom på, at afviklingen af generalforsamlingen ikke fandt sted i
henhold til vedtægterne, hvilket begrundes i begrænsningerne i mulighederne
for at forsamles og efterlyste i den anledning evt. indsigelser fra forsamlingen.
Ingen gjorde indsigelser hvorfor dirigenten konstaterede at generalforsamlingen
var lovlig og beslutningsdygtig.
ad. b. Valg af referent og stemmetællere:
Som referent valgtes Frans Maribo Pedersen og som stemmetællere valgtes
Arne Ruby og Signe Helbo.
ad. c. Formandens beretning:
Formand Frans Maribo Pedersen indledte med at konstatere, at denne
generalforsamling er udskudt fra 18. marts begrundet i begrænsningerne i
forsamlingsretten som følge af covid.19. Beretningen vil derfor ikke omfatte
begivenheder og hændelser i valgmenigheden efter den 18. marts 2021.
Formanden bemærkede, at det forgangne år på alle måder har været
bemærkelsesværdigt!
Allerede fra 11. marts 2020 satte covid-19 pademien nye standarder for vores
muligheder for at drive kirke. Alle dele af Valgmenighedens virke blev påvirket lige

fra gudstjenester til nørkleklubben, ingen arrangementer gik ram forbi, såvel
indendørs- som udendørs arrangementer blev påvirkede.
Den planlagte julegudstjeneste i hal A på VGI måtte aflyses lige som
nytårsgudstjenesten.
Helt ekstraordinært blev det nødvendigt at flytte konfirmationen fra Palmesøndag til
den 15. august 2020, igen en følge af covid-pandemien. 6 blev konfirmeret på denne
dato. Det lykkedes at gennemføre et forløb for minikonfirmander i Allingåbro i
efteråret hvorimod forløbet for minikonfirmander i Vivild om foråret måtte aflyses.
I stedet oprettede vores præst, Signe Riis Helbo en You Tube-kanal for
Norddjurslands Valgmenighed, hvor der blev afholdt gudstjenester, fremlagt
”præstelige” tanker samt afviklet konfirmandundervisning m.m. Kommunikation
gennem denne kanal, vores hjemmeside samt vores Facebook profil var livlinen til
medlemmerne. Vi har lært, at digitale redskaber er nyttige og kan supplere vores
sædvanlige samværsformer og aktiviteter. Og vi har erfarret, at i længden kan intet
erstatte mødet mellem mennesker!
Lige nu længes vi efter at kunne vende tilbage til kendte former og aktiviteter, at
kunne mødes uden snærende bånd og uden at være formummet bag et mundbind.
I forbindelse med at lejemålet for præsteboligen ophørte den 1. april besluttede
bestyrelsen at foretage nogle bygningmæssige ændringer så præsten kunne flytte ind.
Præsteboligen blev igen bolig for vores præst pr. 1. august 2020 og resultatet af
ombygningen blev vist frem ved et åbent hus den 12. september.
I sommeren indgik vi en aftale med pastor emeritus Ole Juul om, på vikarbasis, at
afløse vores præst ved særlige lejligheder, ferier o.l.
Afslutningsvis takkede formanden alle, der på den ene aller anden måde, har bidraget
til at valgmenigheden fungerer godt i dagligdagen.
Tak til Vivild gymnastik- og idrætsefterskole for et godt og beredvilligt samarbejde.
Tak til præst, vikar og hjælpepræst, organist og regnskabsfører for et godt
samarbejde.
Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet i det forløbne år.

ad. d. Fremlæggelse af regnskab og budget.
Kasserer Ellen Boelsmand fremlagde et regnskab, der bl.a. bar præg af den
store investering i ombygningen af præstebolig og menighedslokaler.
Kassereren orienterede om bestyrelsens beslutning om at yde hjælp til
erhvervelse af gravplads, svarende til prisen for et urnegravsted. Beslutningen
trådte i kraft fra 1. april 2021. Kassereren var yderst tilfreds med, at årets
resultat var positivt med ca. kr. 30.000,00. Afslutningsvis fremlagde kasseren
budget for 2021.

Dirigenten udbad sig kommentarer eller bemærkninger til beretning og
regnskab.
Dirigenten satte beretning og regnskab til afstemning og begge blev godkendt
uden bemærkninger.
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: Ellen Boelsmand, Jack Jackson og Torben Stampe. Ellen
Boelsmand og Jack Jackson var villige til at fortsætte hvorimod Torben Stampe
ikke ønskede dette. Der var tilsagn fra Magny Fynbo om at stille op til
bestyrelsen. Jens Anker Boelsmand ønskede skriftlig forslagstillelse. Følgende
blev foreslået: Ellen Boelsmand, Jack Jackson, Magny Fynbo og Frederik Bak.
Efterfølgende oplyste Frederik Bak, at han ikke ønsked opstilling til valg.
Dirigenten konstaterede, at antallet af kandidater svarede til ledige pladser i
bestyrelsen hvorfor Ellen Boelsmand, Jack Jackson og Magny Fynbo var valgt
uden afstemning.
Som suppleanter valgtes Vivi Jørgensen og Janne Byskov.
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.:
Formanden takkede Torben Stampe for indsatsen i bestyrelsen. Ligeledes tak til
Kim Bjerg for indsatsen som dirigent.
Frans Maribo Pedersen
referent
/ Kim Bjerg
dirigent

