


1. Valg af dirigent og stemmetællere
Menighedsrådet foreslår Stern Johansen som dirigent

2. Godkendelse af referat for 2022 (bilag 1)

3. Beretninger for 2022

4. Godkendelse af regnskab 2022 (bilag 2)

5. Valg af medlemmer til menighedsrådet (bilag 3)
Efter tur afgår Henrik Dam, Ina Christesen og Peter Bergholt. Ina og Peter genopstiller ikke
Opstillede kandidater: Gert Kruse, Henrik Dam, Jasper van der Spek og Torben Pedersen

6. Orientering fra menighedsrådet
  Herunder blandt andet status omkring Café Nymark, status omkring kirkens teen- og
  ungdomsarbejde, præsentation af ChMeeting app m.v.

7. Valg af suppleant (bilag 4)
Opstillede kandidater: Kristian Sloth samt den kandidat ved valg til menighedsrådet der

 modtager færrest stemmer

8. Valg af revisor (bilag 5)
Opstillet kandidat: Carola Knudsen

9. Tema 2023 – Gud i hverdagen
Input og drøftelse omkring årstema

10. Behandling af indkomne forslag (bilag 6)
Forslag fra Chris Engslund om et jubilæumsskrift i 2025 og et udvalg dertil
Der skal stemmes om forslaget

11. Godkendelse af budget 2023 (bilag 2)

12. Orientering fra Evangelisk Frikirke Danmark

13. Orientering fra Frikirkenet

14. Orientering fra BUS

15. Eventuelt
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Hvis du er forhindret i at deltager til årsmødet og alligevel gerne vil stemme, kan du hente stemmesedler i
informationen i forbindelse med gudstjenesten. Vi har valgt denne fremgangsmåde for at imødekomme
eventuelle misforståelser i form af anonyme brevstemmer. De udlverede stemmesedler er stadig anonyme,
men vi vil registrere, at du har modtaget en stemmeseddel - kun autoriserede stemmesedler er gyldige.
Brevstemmer skal, ifølge vedtægterne, afleveres til formanden inden årsmødets begyndelse.



Marien van Beest byder velkommen til
årsmøde.
Har I alle læst årsrapporten og dagsorden?
Tak til Peter Bergholt for arbejdet omkring
det.
Man finder ud af hvor meget der sker her i
kirken, vi har løftet i flok til trods for Corona.
Vi glæder os til et mere åbent samfund. Tusind
tak til alle jer der bidrager. Nogle af os fandt
ud af der ikke står så meget omkring Mission i
årsrapporten, det må der komme mere af
næste år. Tak til alle jer der arbejder med her,
husk dem i bøn. Det at løfte i flok vil gå som
en råd tråd gennem dagen

1. Valg af dirigent v/Marien van Beest.
Menighedsrådet foreslår Erhardt Fisker.
Erhardt overtager styring af mødet.
Erhardt sikrer sig at alle medlemmer har fået
stemmeseddel og nummerseddel, samt at der
ikke sidder nogle med det udleveret uden at
være medlem.
Foreløbig dagsorden var offentliggjort i ugen
op mod jul 2021 i søndagsbrev, på Facebook,
via mail samt ved opslag i kirken. Endelig
dagsorden udsendt pr. mail mail/post d. 24.
februar 2022.
Referent: Peter Bergholt
Valg af 3 stemmetællere (Ina Christesen fra
menighedsrådet + Hanna Jensen og Lotte
Benner)
Der er 85 stemmeberettigede til stede og 7
brevstemmer

2. Godkendelse af referat for 2021 v/Erhardt
Fisker (bilag 1)
Godkendt ved håndsoprækning

3. Beretninger v/Erhardt Fisker
Ingen supplerende kommentarer eller
spørgsmål

4. Godkendelse af regnskab 2021 v/Bo
Lundgaard (bilag 2)
Jeg har i mange år sagt at Vestermarkskirken
har en sund økonomi, det har vi ikke længere.

2021 underskud på 145.844 kr. Vi mangler
80.000 kr. i gaveindtægter, har brugt 165.000
kr. mere på lønninger, vi har sparet 50.000 kr.
på lokaler og 28.000 kr. på reklame og
sponsering.
Vi skal hvert år afskrive på vores bygninger,
det holdes uden for det egentlige regnskab.
Privat udlån til VMK (konto 9320) –
medlemmer har givet lån, afdrager via et
gavebrev til kirken
Kreditorer (konto 9350) – to gaver, som først
afregnes i 2022.
Vi er i den heldige situation at vi har afdraget
vores gæld i bygningen, ikke alle kirker er så
heldige.

Regnskabet for 2021 godkendt ved
håndsoprækning.

5. Valg af medlemmer til menighedsrådet (bilag
3).
Opstillede kandidater:

Bo Lundgaard – valgt med 84 stemmer
Hanna Schrøder Bruun – valgt med 82
stemmer
Linda Augustinus – valgt med 73
stemmer
Lisbeth Lykke Christensen – valgt med
75 stemmer

6. Valg af suppleanter (bilag 4).
Opstillede kandidater:

Gert Kruse – valgt med 89 stemmer
Kristian Sloth – valgt med 69 stemmer

7. Valg af revisor (bilag 5).
Opstillet kandidat:

Dorthe Dam – valgt med 91 stemmer
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8. Vital – de næste skridt mod en relationspagt
v/Charley Stephansen
Teamet består af Heidi Lundsteen, Mette
Sloth, Marien van Beest, Henrik Dam, og
Charley Stephansen. Det handler om at være
en missional sund menighed. Vi havde et
menighedsmøde hvor vi i grupper snakkede
om hvad der var vigtigt, der er også
smågrupper der har været igennem
spørgsmålene. Oplæg til drøftelse ved
bordene:

Udkast til Vestermarkskirkens Relationspagt.

1. Vi kommunikere direkte gennem
ærlighed, respekt og empati.

2. Vi vil undgå berøringsangst og
konfliktskyhed.

3. Vi tilstræber at være et fællesskab,
hvor der er plads til at fejle.

4. Vi vil arbejde på, at alle føler sig
værdsat i og bidrager til fællesskabet.

5. Vi tror på det bedste i hinanden og vil
fremelske dette.

6. Vi lytter til hinanden, vi taler med
hinanden og ikke om hinanden.

7. Vi vil tilgive hinanden.
8. Vi respekterer og viser tillid til

menighedens ledelse og ansatte.

(Er der nogle områder, som I
synes også burde berøres i
Relationspagten?)

(Er der nogle af udsagnene, som I
synes er svære at forstå?)

at få med i Vestermarkskirkens nye
Relationspagt? Udvælg de 5 vigtigste
og skriv tallene 1 til 5 ud for disse på
listen. 1 er den I synes er allervigtigst.

Næste ting vi skal arbejde med, er vores
bibelske fortælling.

Charley Stephansen: Vi skal finde ud af i
praksis hvordan vi bruger de værdier og de
udsagn. Vi skal hjælpe hinanden til det.
Kommentarerne samles ind og vi kommer
tilbage med yderligere.

9. Behandling af indkomne forslag v/Peter
Bergholt
Revidering af vedtægter. Det Danske
Missionsforbund har skiftet navn til Evangelisk
Frikirke Danmark og betegnelsen
Forbundsrådet er erstattet med Landsledelsen.
Menighedsrådet foreslår revidering af kirkens
vedtægter således at navne og betegnelser
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stemmer overens med gældende –
gennemgang af forslag til ændringer.
Forslaget er vedtaget med håndsoprækning.
Forslaget bringes op på næste
menighedsmøde til 2. Behandling.

10. Godkendelse af budget 2022 v/Bo
Lundgaard (bilag 2)
Nøgletal i budget 2022
Gavebudget hæves fra 1.500.000 kr. til
1.700.000 kr.
Huslejestigning på Nymarksvej 1, den har
ligget klart under markedsprisen.
Menighedsweekend, indtægter sættes lidt ned
Willow Creek øges
Overskud Café Nymark, fra 0 kr. til 25.000
kr. Vi har tidligere søgt penge ved fonde, vi
har ikke fået noget, men vi ønsker at caféen
over en årrække gerne skal kunne betale
lønudgiften ud af driften.
Udgift på ansatte øges fra 1.222.000 kr. til
1.672.000 kr.
Lønrefusion inkl. café øges fra 230.000 kr. til
260.000 kr.
Volontør, tilskud nedsættes fra 37.926 kr. til
16.000 kr. Vi vil gerne have en volontør.
EFBU har givet mulighed for at man kan
søge/få tilskud.
Billund International Fellowship nedsættes
fra 30.000 kr. til 20.000 kr.
Vedligehold nedsættes fra 60.000 kr. til
40.000 kr.
Nyanskaffelser nedsættes fra 40.000 kr. til
20.000 kr.
EFD tilsagn nedsættes fra 180.000 kr. til
150.000 kr.
Reklamer og sponsering nedsættes fra
50.000 kr. til 10.000 kr.
AV udstyr nedsættes fra 40.000 kr. til 20.000
kr.
Driftsunderskud på 50.018 kr. budgetteres.

Oplæg fra Bo Lundgaard vedr.
”Sammenskudsgilde” med gennemgang af
kirkens faste givere fordelt på alder og niveau
på gavebeløb samt ikke faste givere fordelt på
alder.
Målet med Sammenskudsgildet er 200.000
kr. i nye gavebreve.

Budget 2022 godkendt ved håndsoprækning

11. Orientering fra menighedsrådet
Café Nymark v/Peter Bergholt

Bo Lundgaard og jeg havde møde i
onsdags med Allan Hansen, Mette
Sloth, Kirstine Damgaard, Anneke
Slob og Randi Hovgaard. Der er
nedsat et forretningsudvalg
bestående af Allan Hansen, Mette
Sloth, Kirstine Damgaard og Anneke
Slob samt ad hoc Randi Hovgaard
(som caféens kasserer) og den nye
formand for caféen (valgt fra rådet).
Udvalget skal varetage den daglige
drift, de skal arbejde med struktur og
gennemgå priser for måltider. Netop
priser – menighedsrådet har
revideret proceduren for udleje af
lokaler til medlemmers brug,
specifikt omkring udleje af køkkenet
ved receptioner m.v. Det har en
faktisk udgift at have
opvaskemaskinen tændt,
forbrugsstoffer og almindelig slitage.
Det vil nu koste 1000 kr. for ganske
enkelt at bruge køkkenet ved private
receptioner til café/hall. derudover
fortsat 400 kr. for leje af café
(varme, strøm)
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PR-strategi v/Peter Bergholt
I 2021 afsatte vi 50.000 kr. til
reklame (PR) og sponsering – vi
brugte godt 22.000 kr., ca. 1/3 del.
Det mest synlige er
reklamekuglepenne, man må gerne
bruge dem som reklame for kirken,
tager man flere må man gerne give en
lille gave til kirken som betaling. Vi
tegnede et års abonnement på
finddet.dk (under JV medier), det har
ikke givet det store, bliver opsagt
igen. Der var tanke om andre
reklameartikler, men de blev ikke til
noget. I forhold til budgettet for 2022
holder vi igen med tiltag, vi finder
billige måder at lave reklame på, bl.a.
reklame på Facebook. Vi kan også
gøre noget helt gratis… - når I ser et
opslag på kirkens Facebookside –
DEL, DEL, DEL…

Velkomstteam v/Ina Christesen og Linda
Augustinus
Vi har et ønske om at dem der
kommer i kirken, føler sig velkomne.
Vi har ændret infoteam til velkomst
team, vi har fået veste. To personer
hver gang, en i informationen og en
der er ”springer” der kan guide og
snakke. Linda er koordinator for
teamet. Springeren funktion er at
spotte nye folk eller medlemmer der
måske har brug for et klap på
skulderen eller lign. Signalet i den
der har vesten på er at jeg måske ikke
lige skal gå hen og forstyrre en snak
som en springer har gang i. Huske at
Vestermarkskirkens skal være et godt
sted at komme, vi skal alle være
imødekommende og venlige.

Ledelsesstruktur og ansatte v/Henrik
Dam
Nogle gange kan man tænke hvad
man laver i menighedsrådet. Den
sidste tid har vi arbejdet meget med
struktur, både fordi vi har flere
ansatte og fordi der er tre personer
der i dag udskiftes i rådet. Vi har
gennemgået ledelsesopgaver, hvad

kan rådet give videre til den ansatte
stab. Ikke alt er landet, men vi er i
proces. Hvert rådsmedlem er
kontaktperson for et område,
hvordan gør man det? Nogle er
medarbejderansvarlige, hvordan
udfører man bedst den rolle. Vi har
været rundt omkring mange ting, det
har været godt.

12. Orientering fra Evangelisk Frikirke Danmark
v/Peder Vinkel
I forbindelse med navneskift fra Det Danske
Missionsforbund til Evangelisk Frikirke
Danmark - videoklip med Brian Kjøller vises.
EFD vil gerne kendes på tro, liv og fællesskab
– og den frihed i troen på Jesus.
Årsmøde 2022 afholdes 21. maj i Vanløse
Frikirke, der skal vælges to nye til
landsledelsen. Det vil være fantastisk om vi
igen her fra kirken kan sende en person til
landsledelsen.
Sommerstævne på Lindenborg uge 29 – 17.-
22. juli (med ankomst fra d. 16. juli). Tema:
Guds rige – midt imellem jer. Der er
yderligere information på sommerstævnet.dk

13. Orientering fra Frikirkenet v/Charley
Stephansen
Frikirkenet vokser og vokser for hvert år. Der
blev sidste år ansat ekstra folk. Der er et årligt
lederstævne der også bliver større år for år. I
2021 var der en konference ”Når kirken
svigter” sammen med andre organisationer.
Der er gang i en videoproduktion med
opfordring til at tale om Jesus. Der har været
tradition for at invitere politikere m.fl. ud i
frikirker, vi er blevet spurgt om vi vil have
besøg for at vise kirken frem og fortælle hvad
vi laver i kirken og lokalt – nærmere info
kommer.

14. Orientering fra BUS v/Lisbeth Christensen
Vi har ryddet op i depotet, alt det som
spejderne ikke lige kender til, er landet i F3.
Noget af det kan vi adressere men vi tror også
der er noget der ikke tilhører BUS. Er der
nogle der kender til noget, så kig ind, det kan
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komme ind i depotet igen hvis det ønsker.
Alle tæpper og soveposer er sendt til Ukraine.
På vej ned til F3, kig ind i F1 og F2 – der er
blevet indrettet til børnekirke og legestue,
hvor der er 15-20 børn sammen med en
forælder.
Det næste år vil vi gerne arbejde på at forny
vores legeplads ved kirken.
D. 20. marts har vi årsmøde med regnskab,
budget og vedtægtsændring. Vi mangler ikke
repræsentanter fra arbejdsgrenene, men vi
mangler nogle flere hjælpere til Kristian Sloth
omkring Kids Fun Night. Anni Pedersen
stopper som kasserer efter mange år, tak for
det.
Jeg vil gerne stoppe som formand om senest
et år, tænk gerne over det hvis det tiltaler.

15. Eventuelt
Lillian Stephansen: Stiller et konkret forslag
om at vi til vores gudstjenester kan indrette
en parfumefri zone, det er nogle gange en
udfordring når man har parfumeallergi.
Henrik Dam: Menigheden i Haderslev har
bygget og renoveret ny kirke. De har åbent
hus 19.-20. marts med rundvisning,
gospelkoncert og indvielsesgudstjeneste.

Leif Jensen: Indimellem er der nogle personer
der får ting til at ske, Kristian Sloth lagde et
kæmpe arbejde i ungdomsarbejdet i den tid vi
ikke havde en ungdomspræst, tak for det.

Charley Stephansen: Næste søndag er der
gudstjeneste med Amy Lee Kemp, hun har en
stærk historie og en tjeneste med forbøn.

Charley Stephansen: Vi har haft 10-års
jubilæum med julemarkedet sammen med
Dansk Folkehjælp, vi ryster posen og vil
prøve noget nyt uden julemarked men
samtidig kunne dele julekasser ud til dårligt
bemidlede familier på egnen sammen med de
sociale foreninger. Samtidig en stor julefest
hvor kasserne uddeles. Informationsmøde d.
21. marts på Frivilligcentret.

Lone Kristensen: Kommer der nye
hjemmeside? Der mangler lidt informationer,
kalender virker ikke optimalt på mobil.
Peter Bergholt: Den nye hjemmeside har

 været lang tid undervejs, der mangler enkelte
vigtige funktioner før siden går online.
Problemet med kalender på mobilversion på
den nuværende hjemmeside er et kendt
problem der er er forsøgt løst uden held.

Johannes Johansen: Tak for en god
gudstjeneste, vigtigt at vi står sammen, også i
bøn. Der er bøn før gudstjenesten 9.45, flere
og flere kommer – kom og vær med.

Johannes Johansen: Glæder mig til at komme
til Lindenborg igen, arbejdsuge i uge 26 med
oprydning og renovering.

Bo Lundgaard: I forbindelse med
sammenskudsgilde vil vi visualisere det med
en søjle der kan stå her i kirken, har du en
der er et par meter høj så vil vi gerne låne
den.

Hanna Jensen: De Himmelske Dage i Kr.
Himmelfartsdagene, mange spændende
foredrag m.v., der er camping på
Lindenborg.

Kristian Sloth: Vi har lige set en hilsen fra
Gert Kruse, jeg er med til at arrangere en tur
der kører mod Ukraine kl. 17.00 i
eftermiddag, bed for dem.
Peter Belland: Ude bag køkkenet har det
ligget en stak brædder på en palle, hvad er
det?

Henrik Dam: Det er en afskærmning til
affaldscontainere så de kan stå lidt væk fra
bygningen.

Efterfølgende en tak til de afgående
menighedsrådsmedlemmer Marien van Beest,
Peder Vinkel og Benny Gohr Jensen (der
desværre var syg).
Marien van Beest: Tak for ordene, tak til
resten af menighedsrådet for samarbejdet, tak
til menigheden for opbakning til
menighedsrådet og til de ansatte.

Erhardt Fisker takker forsamlingen for et
godt årsmøde.
Marien tager over, tak til Erhardt Fisker som
dirigent, afslutning med bøn – tak for i dag.
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GERT KRUSE

68 ÅR

GIFT MED HANNE

BOR I ANSAGER

HAR 3 VOKSNE

BØRN

Jeg har sagt ja til at stille op til valget fordi kirkens dna
passer meget til min drøm om kirke.
Hvad enten det er børn unge eller ældre, kvinder eller
mænd, ønsker jeg for os alle at vi til stadighed får fornyet
og forfrisket vor tro og efterfølgelse af Jesus.

HENRIK DAM

47 ÅR

GIFT MED DORTHE

HAR TRE

HJEMMEBOENDE

DRENGE

ARBEJDER SOM

SERVICELEDER PÅ

LYNGHEDESKOLEN

Jeg sidder i menighedsrådet nu og er glad for at være en del
af det.
Jeg ønsker at vi som kirke, må have et livforvandlende
fælleskab, som er med til at gøre en forskel i vores eget liv,
men også for vores by. Jeg ønsker at folk ikke kun møder
kirken, men de møder Jesus.

JASPER VAN DER SPEK
37 ÅR
GIFT MED HENNY
BOR I ANSAGER
ARBEJDER SOM
LASTBILCHAUFFØR OG

ELSKER AT BRUGE

NOGLE TIMER I MIT
EGET VÆRKSTED
DERHJEMME

Da jeg blev spurgt om at stille op til menighedsrådet,
brugte jeg tid på bøn og tanker, og besluttede at følge mit
hjerte. Og svarede positiv på dette spørgsmål.
Jeg vil nemlig gerne hjælpe mennesker og være der for
vores menighed og på denne måde hjælpe med at bygge
Guds rige her på jorden.
Jeg ønsker at slå hænderne sammen som søskende i ord og
handling sammen med Gud.

TORBEN PEDERSEN
54 ÅR
GIFT MED ANNI
BOR PÅ ET DEJLIGT
LANDSTED MELLEM

GRINDSTED OG
ANSAGER
HAR 3 VOKSNE

BØRN

Jeg stiller op til menighedsrådet da jeg er kommet i
Vestermarkskirken i mange år, og gerne vil medvirke til at
kirken fortsat er et kristent fællesskab, der er mangfoldigt
og rummeligt, og hvor fundamentet er den bibelske
forankring.
Jeg vil bidrage med de idéer og kompetencer som jeg må
besidde, og vil efter bedste evne varetage de opgaver der
stilles.



VESTERMARKSKIRKENS ÅRSMØDE 2023

KRISTIAN SLOTH

46 ÅR

GIFT MED METTE

HAR TRE BØRN

ARBEJDER SOM

BØRNEBUS-
CHAUFFØR OG

EFTERSKOLELÆRER

Jeg stiller op til rådet som suppleant fordi jeg gerne vil
være garant for et fuldtallig råd, i tilfælde en af de
siddende bliver nødt til at trække sig kortvarigt eller frem
til næste årsmøde. Det er vigtigt at der altid er et fuldt
arbejdsdygtigt råd så derfor vil jeg gerne være backup.

Vestermarkskirkens 100 års jubilæum

Vestermarkskirken har 100 års jubilæum i 2025. Derfor
foreslås det at nedsætte et udvalg, som skal forberede og
implementere markeringen af dette jubilæum om 2 år.
Udvalget foreslås bredt sammensat med repræsentanter fra
børne, ungdoms og voksenarbejdet, så alle aldersgrupper
bliver repræsenteret, og gerne så der både er
repræsentanter fra menighedsråd og uden for dette.

Samtidig foreslås det at skrive et jubilæumsskrift om
menighedens historie fra starten til nu, for dermed at
fortælle os selv - og vores omverden - hvad menigheden er
rundet af og står for, og sådan at dette jubilæumsskrift kan
udkomme som en del af jubilæumsmarkeringen.

Chris Engslund.

CAROLA KNUDSEN

36 ÅR

GIFT MED ULRIK

HAR FIRE BØRN

ARBEJDER SOM

PRIVATRÅDGIVER I

SYDBANK


