Referat af Årsmøde i Menighedsplejen ved Høje Taastrup Kirke.
25. marts 2018
Ad 1. Valg af dirigent: Formanden Charlotte Slot bød velkommen og foreslog Bent
Bordin som dirigent. Bent blev valgt uden modkandidat, og konstaterede, at
årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.
Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2017: Siden sidste årsmøde er der afholdt 4
bestyrelsesmøder i Menighedsplejen: August (15.8.17); november (7.11.17);
december (7.12.2017); januar (30.1.18).
Det er Menighedsplejens formål at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver
over for sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.
Fire gange årligt i forbindelse med gudstjenesterne på Torstorp plejecenter står
Menighedsplejen for kaffe og kage. Det er de gange, der er gudstjenester med
nadver.
Menighedsplejens økonomi er forbedret. Derfor gav menighedsplejen sidste år et
tilskud til kirkens Kristi Himmelfartstur. I år vil vi også støtte Kristi Himmelfartsturen
økonomisk.
Vi er glade for, at vi kan være med til at bakke op om det værdsatte diakonale
arbejde, som menighedsrådet udfører - og har udført igennem de sidste mange år.
Kristi Himmelfartsturen er et tiltag, der samler menigheden og giver fællesskab og
gode oplevelser. Det vil vi gerne vise menighedsrådet, at vi som Menighedspleje
værdsætter.
Menighedsplejen uddeler også julepakker til enlige og familier i sognet.
De julepakker, vi uddeler, har vi de sidste fire år modtaget fra logen inde på
Blegdamsvej - juleuddelingen af 1867. Det var en flot julepakke, og derudover fik de
mindre børn bamser. Udover dette supplerede menighedsplejen med madvarer og
et gavekort til slagteren.
I år har vi uddelt 30 julehjælpspakker til familier/enlige i vores sogn.
Det er ikke altid nemt at få økonomien til at hænge sammen. I 2017 har mange
familier i sognet været meget hårdt ramt, bl.a. af kontanthjælpsloftet. Så
begejstringen og glæden ved uddelingen af julehjælpspakkerne var stor.
Det at vi modtager julepakker fra juleuddelingen af 1867 betyder en styrkelse af
Menighedsplejens økonomi. Desuden giver Sankt Georgs gilde et fast årligt beløb til

støtte til julehjælpen. Samtidig er kirkegængerne flinke til at lægge penge i kirkens
bøsse. Desuden går kaffe og kage-indtægterne fra Højskoleeftermiddagene til
Menighedsplejen, ligesom Filmklubbens kaffe-kageindtægter, spiseindtægterne fra
aften- og Lys-og mindegudstjenester går også til menighedsplejen.
Samlet set betyder det, at vi har kunne hjælpe andre steder: I 2017 gav
Menighedsplejen konfirmationshjælp til tøj. Vi har desuden formidlet støtte fra
Samvirkende Menighedsplejer. Vi støtter FDF og hjælper på den måde udsatte børn,
så de kan komme med på FDFs sommerlejr.
Der har været megen positiv aktivitet omkring de konfirmationskjoler, vi fik doneret
fra Bentes brudedesign i 2017. Det er imidlertid et stort arbejde at administrere og
fremvise så mange kjoler med de forhold, der er i sognegården. Derfor har
Menighedsplejen besluttet at donere kjolerne til genbrugsbutikker, der er
specialiserede i tøj. I 2017 stod Menighedsplejen for en hyggelig spisning efter
skærtorsdagsgudstjenesten. Det samlede mange mennesker og var dejligt at samles
omkring et måltid, hvor man oplever, at fællesskab er i højsædet.
Vi har fået sammensat en god bestyrelse af dygtige, flittige og engagerede
mennesker. Bestyrelsen spænder bredt, har mange ressourcer og repræsenterer
mange forskellige holdninger. Formanden siger en STOR TAK til jer bestyrelsesmedlemmer for jeres tid, indsats og opbakning. TAK til vores kasserer for flot,
overskueligt og upåklageligt regnskab og TAK til vores flinke revisorer for jeres
indsats.
Britta Wichmann spurgte, hvor mange ansøgere der ikke får julehjælp, hvortil
kassereren kunne svare, at det drejer sig om 1-2 hvert år på grund af manglende
medlemskab af folkekirken.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3. Regnskab for 2017: Kassereren gennemgik det udleverede regnskab og
uddybede enkelte poster. Der var en enkelt bemærkning om årstal i regnskabet,
hvilket blev taget til efterretning.
Regnskabet for 2017 blev godkendt.
Ad 4. Budget for 2018: Kassereren gennemgik det udleverede budgetforslag. Der var
ingen bemærkninger til forslaget.
Budget for 2018 godkendt.
Ad 5. Indkomne forslag: Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Charlotte Slot ønskede ikke at modtage
genvalg. Bestyrelsen foreslog nyvalg af Eva Kyed Østerlind. Eva blev valgt uden
modkandidat.
Ad 7. Valg af revisorer: Både Bent Bordin og Viggo Madsen var villige til genvalg.
Begge blev genvalgt uden modkandidater.
Ad 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant: Lise Laursen var villig
til genvalg. Natsumi Larsen ønskede ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen foreslog Britta
Wichmann. Begge blev valgt uden modkandidater. Knud Svenning Rasmussen blev
nyvalgt som revisorsuppleant uden modkandidat.
Ad 9. Eventuelt: Bjørn Grønvig gjorde opmærksom på, at dagsordenen på kirkens
hjemmeside ikke var fyldestgørende. Bestyrelsen tager det til efterretning.
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede årsmødet for afsluttet.
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