Referat af årsmøde i
Maria Magdalenes kirke
11.02.2018
Ad 1.

Hasse blev valgt som dirigent, Birgit som referent

Ad 2.

Mødet blev annonceret på LKK’s hjemmeside d. 10.01.2018, og var således rettidigt
indkaldt.

Ad 3.

Birgit tilkendegav at der var lavet en fejl på dagsordenen, idet formanden var på valg,
hvilket fejlagtigt ikke var blevet skrevet i indkaldelsen.
Derudover har Maria Magdalenes kirke fået sin egen hjemmeside, der forventes åbnet
1. juli i år 2018.
Under pkt. 11blev der derfor i dagsordenen tilføjet følgende: Der er valg af både
formand og kasserer.
Under pkt. 15 har vi et nyt ansvarsområde – Hjemmesiden.
Birgit stiller op som webmaster og valg tages op under pkt. 15.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 4.

Referatet fra sidste årsmøde blev godkendt.

Ad. 5 – 6.

Formandens og ansvarshavendes beretning blev slået sammen, og formanden fortalte
at det havde været et stille år for kirken, da den første halvdel af året var med tjenester
som normalt en gang månedligt, men den sidste halvdel havde været meget stille pga.
sygdom, som desværre nok vil præge kirken endnu et halvt år, således at der vil blive
genstart med messe d. 22. juli, hvorefter resten af året vil løbe normalt.
Rosenkransgruppen blev startet i foråret 2017 og vil også fortsætte såsnart Birgit kan
klare det.
Der er dog en enkelt undtagelse, idet Maria Magdalenes kirke, der startede som
kirkecenter d. 28. september 2008, har 10 års jubilæum, som vi vil se om vi ikke kan
finde en måde at fejre det på.
Der er sket store forandringer i kirken, idet CW Leadbeater i november fik et eget
menighedsråd og er blevet en selvstændig kirke, og derfor ikke mere hører under
Maria Magdalenes kirke. Ligeledes er det blevet besluttet at kenneth ikke længere
skal være hjælpepræst, da den funktion aldrig har været brugt, og da han fremadrettet
vil få nok at gøre med CW Leadbeaters Oratorium. 2017 er derfor det sidste år, hvor
der er fælles regnskab mellem MM kirke og CWL oratorium.

Selvom MM kirke lige nu ligger stille på overfladen, bliver der stadig arbejdet for at
forbedre arbejdet i kirken, som i december har fået sin egen hjemmeside www.mmlkk.dk der forventes at starte 1. juli eller hurtigst muligt derefter.
Der vil muligvis blive afholdt enkelte tjenester undervejs i foråret, når det er muligt,
hvilket i så fald vil blive annonceret direkte til medlemmerne og på Maria Magdalenes
hjemmeside.
Lige så i LKK i DK bliver der arbejdet med nye projekter, hvilket der vil blive skrevet
mere om både på LKK’s hjemmeside og i Sanctus.
Ad 7.

Da kassereren jo var kenneth indtil udgangen af 2017, er det Birgit der ganske kort
fortæller om årets økonomi.
Vi har i 2017 fået en del gaver og Birgit har fundet nye måder at skaffe penge til
kirken på, dels bliver der lavet rosenkranse, og dels ved salg af hjemmestrikkede
økologiske karklude mm.
Det er endt med et fint overskud på 4141,17. Jeg vil ikke sige meget mere om det, da
det har været et godt år trods sygdom.

Ad 8.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt

Ad 9.

Kontingentet blev fastsat til følgende:
Normalkontingent (enlig voksen) 200 kr.
Pensionist eller kontanthjælpsmodtager 100 kr.
Børn 50 kr.
Familiekontingent 300 kr.

Ad 10.

forslag 1 om vedtægtsændring af pkt. 9 + 10 blev accepteret.
Forslag 2 om kontingentfastsættelse blev godkendt

Ad 11.

Birgit blev genvalgt som formand for 2 år til 2020
Helle blev valgt til kasserer for 1 år til 2019

Ad.12

Hanne Christensen accepterede genvalg til 2020

Ad 13.

Ingen suppleanter blev valgt

Ad 14.

Hasse M. Tønsberg blev valgt til revisor til 2020

Ad 15.

Birgit fortalte at Maria Magdalenes kirke har fået egen hjemmeside. Dette fordi der
kommer til at foregå rigtig mange ting, så snart Birgits sygdomsperiode er overstået.
Birgit regner med at være klar 1. juli med at starte hjemmesiden , eller hurtigst muligt
derefter og holde den første messe d. 22. juli på Maria Magdalenes dag.

Ad 16.

Hasse medbragte en gave til Maria Magdalenes kirke, 2 mapper med de allerførste
udsendelser af ”en religion” skrevet af Otto Viking. Et virkeligt klenodie, som vi siger
tusind tak for. Det vil blive levendegjort på vores hjemmeside, når den kommer op at
stå.

Mødet sluttede herefter i god ro og orden og formanden takkede for et godt møde.
Referent
Birgit

