Årsmøde
I
Sandved og Omegns Menighedspleje
Medlemmer af Folkekirken i Kvislemark – Fyrendal – Førslev sogne og Hårslev – Ting Jellinge – Krummerup
sogne indbydes til årsmøde for Menighedsplejen i de 2 pastorater.
Mødet afholdes
Onsdag, den 24. april 2019, kl. 19.00
i Mødestedet, Jernbanevej 2, Sandved.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsens beretning
Regnskab for det afsluttede regnskabsår.
Budget for indeværende regnskabsår
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen
a. Valg til bestyrelsen
b. Valg af suppleanter til bestyrelsen
c. Valg af revisorer
d. Valg af revisor suppleant
8. Eventuelt

NB! Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på
årsmødet, indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før årsmødet.
Formand Lena Frimann Larsen, Grønbrovej 8, Sandved eller mail til: lenafrimann@gmail.com.

Bestyrelsen

Referat
Ad 1. Lena bød velkommen og vi sang en sang. Bestyrelsen foreslå Bertel Hansen som dirigent og han blev
valgt. Line blev referent.
Ad 2. Jan forklarede, at vi siden, vi udarbejdede vedtægterne er blevet lidt klogere på vores nye forening.
De af bestyrelsen foreslåede ændringerne er overordnet præciseringer, men vi vil gerne have, at
generalforsamling bliver afholdt efter de nye vedtægter – derfor punktet så tidligt på dagsordenen.
Samvirkende menighedsplejere har principielt godkendt ændringerne til vedtægterne.
Jan gennemgik vedtægtsændringerne.
Bertel satte hver ændring for sig til godkendelse og alle ændringer blev godkendt med følgende ændring:
”opslag” i stedet for ”ophæng” (punkt 3.3) og ”bilagskontrollørsuppleant” i stedet for ”bilagskontrollør”
(punkt 3.5)
Ad 3. Lena aflagde bestyrelsens beretning (beretningen er vedhæftet som bilag til referatet) og den blev
godkendt uden kommentarer eller spørgsmål.
Ad 4. Jan gennemgik regnskabet (Christina måtte melde afbud). Overskud kr. 10.998,55, som også er
egenkapitalen pr. 31. 12 2018. Regnskabet blev godkendt.
Ad 5. Jan informerede/gennemgik budgettet 2019/status pr. 11. april 2019.
Ad 6. Der var ikke indkommet forslag.
Ad 7. Christina, Martin, Lena og Jan er på valg. Christina og Martin modtager ikke genvalg.
a. Lena og Jan blev genvalgt. Bent blev foreslået og blev valgt (der skal mindst være ni
bestyrelsesmedlemmer med de nye vedtægter og vi har hidtil været 10). De øvrige medlemmer er
Steen og Carsten samt Kirsten og Mogens fra Hårslev, Ting-Jellinge og Krummerup menighedsråd
og Margit og Line fra Kvislemark, Fyrendal og Førslev menighedsråd
b. Sidsel blev valgt til 1. suppleant
Karen blev valgt til 2. suppleant
c. Kirsten blev valgt til billagskontrollør for to år
Bertel blev valgt til billagskontrollør for et år
d. Solveig blev valgt til billagskontrollørsuppleant
Ad 8. Intet.
Ref. Line
Bilag:
Formandens/bestyrelsens beretning 2017 - 2018 – 2019:
Indledning
Baggrunden for oprettelsen af menighedsplejen var ”at det er vigtigt at vi får samlet hele Sandved, som er
opdelt i mange sogne – hvordan gør vi det – jo, vi skal da have et sted for unge og gamle”- ideen.
Lena havde tit hørt at ”det få, der laver tingene her i Sandved” – vi må da lave noget sammen og lave en
cafe.

Vi holdt stiften årsmøde – generalforsamling den 23. november 2017. Vi holdt konstituerende møde den 27.
november 2017.
Opstarten
Interessen fra start var rigtig god i forhold til at få lokalerne gjort beboelige. Både unge og gamle arbejdede
for at lokaler blev fine – og gjort til sine egne. Interessen for at give ting/genstande til lokalerne var også
stor.
Efter at en effektiv og hårdtarbejdende gruppe af venlige mennesker havde fået lokaler på plads, blev
åbningsdagen en realitet den 17. februar 2018. Åbningsdagen var overvældende, da folk fra by og land
mødte talstærkt op. Interessen fra ”kultur og fritid” var stor – og ordene var fine, men det hænger ikke
sammen med mulighederne for at søge penge fra kommunen til drift af sådant et samlingssted. På
åbningsdagen blev navnet på Mødestedet afsløret.
Det første halve års husleje blev betalt af midler fra kommunen (en pulje i kommunen til opstart/nystart af
noget) som lokalrådet 4262 søgte til os. Ejeren af lokalet Jacob var med på ideen og tilbød en prøveperiode
på et halvt år med en billig husleje. Det første halvår var en ”prøvelse”, da der ikke var toilet og vand, men vi
holdt ud.
I bestyrelsen drøftede vi mange ting angående opstarten og åbningstid, men blev hurtigt enige om at:
”Nu må vi lige se – så må vi være der et par timer om ugen. Det er jo meget uvist i starten. Vi vidste bare at
vi ikke skulle tage munden for fuld og have åbent i for mange timer og måske knække halsen.”
Dette måtte jeg dog revidere lidt i …..Jeg var nødt til at smede mens jernet var varmt, da interessen var
meget stor med det samme for at starte både strikkeklub og legestue samt sangeftermiddag.
Senere har kreaklubben henvendt sig. I de fleste tilfælde er det personer, der har henvendt sig til os og
dermed også står for gruppen.
Det er den vej vi skal – det er borgernes egne ønsker og behov, der skal danne grupperne. De unge har vi
skulle arbejde en del for, da de ikke kan udpege en person der står for det.
Her har vi skulle finde frivillige voksne, der skal være der mens de unge er der.
Vi er nødt til at prøve sig frem – den største prøvelse har været, hvor vi skal ligge i forhold de unge.
Vi er landet på at ungegruppen er fra 10 – 14 år, som er kommet i stand ved hjælp af Michelle og Michelles
snap og Martins fine plakater. Tak for det Michelle.
Det er fint nok at acceptere, at det er den aldersgruppe, vi har i vores område. Når de så bliver ældre, tager
de til Fuglebjerg. På den måde konkurrerer vi ikke med hinanden.
Vi kan måske arbejde videre på at få penge fra kommunen (tilskud) til de unges klub, så ikke de unge skal
betale, når der f.eks. afholdes maddag.
Økonomi og drift
Vi nåede i juni 2018 til en fornuftige aftale om husleje som indbefattede køkken og toiletforhold samt nye
døre og vinduer, isolering af gulv og renovering af pilleovn. Dette arbejdede vi videre med i kirkens regi, da
vi havde opgivet at få penge fra kommunen til drift af Mødestedet.

Det endte med en fast aftale, hvor huslejen bliver betalt i tre år af de to menighedsråd, da vi ikke har nogen
præstegård/noget samlingssted. Renovering var færdig 1. december 2018 og herfra betalte de to
menighedsråd huslejen.
Dette giver tryghed til at bruge ressourcer på at arbejde med det menneskelige, som Mødestedet egentlig er
til for.
Vi vil gerne takke for lån af ting fra borgerforeningen. Uden Carstens viden og arbejdsindsats havde vi ikke
fået det fine og imødekommende indgangspartiet til Mødestedet. Vi vil også gerne takke for alle de
sponsorater, vi har fået. Vi henviser til vores plakat i Mødetstedet.
Vi har holdt møde ca. en gang om måneden – i starten oftere, da opstartsfasen er vigtig at komme godt i
gang.
Nuværende aktiviteter
Klubben M: mandag og onsdag fra 16 – 17.45
Kreaværksted: tirsdag i ulige uger fra 14 – 16
Strikkeklub: tirsdag fra 19 – 21
Gåture efter aftale: onsdag 14 – 15
Åbent i cafeen fra 15 – 16
Sangeftermiddag den første onsdag i måneden 14 - 16
Legestuen: torsdag fra 9 – 11
Arrangementer i perioden
Borgerne i Sandved og omegn blev involveret fra starten, da vi afholdte ”stormøde” den 25. januar 2018.
Her hørte vi ”kan det nu gå” – ”kan vi få folk til det” – ”det kniber for os”…….jeg sagde fra starten: husk at
sige NÅR det bliver og ikke HVIS det bliver…
Vi har nået at afholde to julemarkeder inden for perioden – det første inden vi holdt åbningsdag – begge
med stor succes, da interessen fra borgerne i Sandved og omegn var stor. Både besøgende og bodindehaverne var meget tilfredse – også dejligt med alle de børn, der besøgte vores julemand og gik om
juletræet.
Et fastelavsarrangement – hvor vi gik med fanen fra og med spejderne til hallen.
Åbningsdag – tidligere omtalt
Ungebanko forår 2018
Mette Deichmann lagde ud med arrangement med fortælling om bøger, hun havde læst. Hendes ide var, at
andre borgere kunne fortsætte med dette – så det kan jeg kun opfordre til!
Foredrag med Jimmy fra SAS, som var en stor succes med fuldt hus – ca. 50 tilhørere, hvilket igen var
arrangeret af Marie Louis – vores købmand. Vi kan således stadig opfordre til at komme med forslag til
foredrag mv.
Foredrag og demens

Berit har holdt møde om sit liv som ”husmoder”
Opstartsmøde for de unge
Forældremøde for ungeklubben (21 forældre/unge deltog)
Lena deltog i Fuglebjerg Messen med succes..
Sidst har vi været i Køge Badeland med 13 fra ungeklubben. Vi havde en god tur.
Vi arbejder på andre arrangementer med de unge.
Infomøde om hjerteløbere
Der er planlagt en pilefletkursusweekend den 22. og 23. juni 2019.
Mødestedet er blevet benyttet til forskellige arrangementer såsom smykkeaftener mv.
Tommy forsøger sig med cafe onsdag fra 12 – 14 i ”de tre sommermåneder” – om at være menneske – et
spil der er udviklet af Kirkefondet.
Der bliver spaghettigudstjenester i Mødestedet den sidste tirsdag i juni, juli og august kl. 17
Diverse oplysninger
Vi fik Lions Clubs nye pris på kr. 5.000 samt et sponsorat på kr. 2.500 af Bertel.
Vi har tilknytning til ”landet mellem byerne” – her kan vi skrive vores arrangementer ind i en fælles kalender
for hele ”gammel Fuglebjerg – kommune”.
Vi synes, at vi har haft god medieomtale – uanset om vi selv har sendt dem artiklerne eller de selv har
henvendt sig.
Vi har stadig en udfordring i forhold til internetforbindelse. Vi kan godt leve uden, men det ville bare være så
rart at have den.
Vi skal søge tilskud til de ting, vi ønsker (aktiviteter og inventar)

