
Fælleskredsen Klim–Hannæs Valgmenighed 

Årseretning for årene 2019 og 2020  

Corona pandemien blev årsag til aflysning af årsmøde / fælles generalforsamling forår 2020. 

I Fællesstyrelsen gik Anette Larsen ud og Gitte Breum er vores nye medlem.I 2019 var det stadig normale tider uden aflysninger og med gode 

aktiviteter – foredrag – sangarrangementer – løvfaldstur til Løgumkloster – arbejdsdag - traditionelle advent arrangementer og 

julegudstjenester. Og regelmæssige bestyrelsesmøder i kredsene og møder i fælleskredsen.I 2020 var det aflysning på aflysning og restriktioner i 

konstant forandring. Vi aflyste sommermødets planlagte foredrag, men havde dog et herligt sommermøde i præstegårdshaven, og vi fik afholdt 

de fleste ordenære møder i fælleskredsen. 

I Præsteboligen fik vi nye lejere fra august 2020. Der blev et større reparationsarbejde i efteråret 2020 grundet formentlig tærede skjulte rør, så 

vi måtte finansiere omlagt rørføring til badeværelset m.v. 

Og her i april sprang der et fjernvarmrør under gulvet mellem køkken og spisestue – der dog dækkes af forsikringen. 

Der er snart behov for ny køkkenbordplade, men ellers ser der fint ud indvendig.I lejekontrakten er der indføjet, at lejen er reduceret, og at lejer 

til gengæld skal klare almindelig vedligehold af plæner og gårdsplads, samt efter aftale med menighed og præst være behjælpelig med 

forberedelse og oprydning når der er arrangementer i fælleslokalet. 

Præsteboligen blev kalket - Der blev afholdt arbejdsdag, og vinduerne i boligen blev malet. 

Der er indkøbt nye højskolesangbøger både i Klim og Hannæskredsene. Foreløbig er de betalt af fælleskredsen – Vi modtog 5000,- kr i tilskud fra 

Klim sparekasse. – søgte flere steder uden resultat. 

Peters ansættelse er uændret på 60 %  

Annelise har fra 1.12.20  ikke været fast aflønnet, men honorarlønnes pr tjeneste. 

Økonomi – Skattesag.  

Vi er kommet rimeligt helskindet igennem både på Hannæs og i Klim, at vi i januar i år uden nåde eller formildende omstændigheder mistede 

vores godkendelse hos skat.  

For at genopnå godkendelse som velgørende organisation, skal vi i dag godkende vedtægtsændringer, hvor der skal ændres en smule i ordlyden, 

for t vi kan godkendes.. 

Medlemstal:  

V har mistet medlemmer i begge kredse – flest ved naturlig afgang herunder de unges flytning til andre dele af landet. Men der er for få nye. 

Klim havde 294 medlemmer i 2017  -   i dag er der 240 - tilbagegang 54 Hannæs havde 85 medlemmer i 2017 – i dag er der 57 - tilbagegang  27 

Der er rigtig mange børn og unge især i Klim-kredsen- som vi havde håbet at planlægge noget for- men det er et sted vi fortsat skal prioritere 

meget. 

Det her er kort i forhold til at der er gået 2 år siden sidste fælles generalforsamling. 

Men jeg vil takke alle - både medlemmer, kolleger i bestyrelserne, præster og medarbejdere for tålmodighed og flexibilitet i en meget mærkelig 

periode – hvor mange af jer personligt har, måtte gå store bekymringer igennem, og hvor isolation også blev en stor del af hverdagen. 

Særlig tak til Karen og Henning, der bl.a. har været på meget stikkerne i den gamle præstebolig og fået samarbejdet med VVS og forsikringsdelen 

til at fungere.  

Og til dig Inger- der har utrolig flot klaret at få styr af vores kringlede organisation med 3 CVR numre – 3 regnskaber – data-regler – momsregler – 

skatteberegninger: 2 menigheder med medlemmer, bygninger og kirkegårde og forskellige måder at gribe ting an på.  At du skulle meget tæt på 

at blive slået ud grundet vores rigide skattesystem havde du ikke fortjent.  

Lotte Lolk 


