
Årsmøde den 9. mai hOZL i KIim Valgmenighedskirke
1. Valgaf dirigent
2. Valg af Protokolfører
3. Beietning fra fællesstyrelsens formand

4. Beretning fra kredsformændene
5. BerebringfraPræsten
6. Godkendelse af regnskab
7 . Valg af revisor og ievisorzuppleant fRevisorerne er skiftevis på valg for en 2-

årig Periode)
B. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt

1. Arne Andersen blevvalogttil dirigent fastslog at generalforsamlingen var

lovligt indkaldt og gav derpå ordettil formanden'

2. Protokolfører blev sædvanen ffo præsten

3. Formandens beretring er vedlagt som bilag'

4. Klimlcedsen. Fo rmand Karen | ø rgensen gennemgik årets arrangementer'

Varmepunperne har reduceret varmeforbruget meget' Der er begyndt en ny

graver, Anni Breum. Kirken skal kalkes. Bestyrelsen har påtaget sig en del

vedligeholde af kirke og kirkegård, da Anni først er fuldt indsluset om et år' Ny

medlem af bestyrelsen er Gitæ Breurn
Hannæsliredsen. Bestyrelsen er uændreL doghar Mette Berntsen erstattet

lørgenJensen. Der skal vupre generalforsamling den 5. september. På

kirkegården er der nedlagt mange gravsteder, hvorfor man anlægger et

lapidirium. Man laver også plads til urnegrave. Formand Lotte Lolkgjorde rede

for en forhandling med Thisæd Provsti og gensidig afståelse for betaling af

erhvervelse af gravsteder. Arne Hegelund er nu kirkesanger udover athan

passer kirkegården. organist er Eva Ballerini og |ens Fredborg. Man har haft

nedsaten udvalg der ser på menighedens fremtid'

5. Præsten orienterede om organistordningen. Desuden ønskede han, atden

planlagte miniklub, der i vinter blev aflyst p.gr. af restriktioner, forhåbentlig må

l«rnne ge5nnemføres næste vinter. Ligeledes har der væretflere henvendelser

om præstegan& og der indkaldes til indsl«rivning i slutringen af mai måned'

Næste kirkeblad kommer til augustogvil indeholde en oversigtover efterårets

arrangementer.
6. Regnskabetfremlagdes til godkendelse. underskud 108.512 l«.. Der blev

spurgttil neagativ indlånsrente, og formanden sagde, atbestyrelsen har tænlit

rig rt rådføresigmed Klim Sparekasse. Regnskabetblev godkendt

Z. yens Ole Christiansen blev valgt for eetår og Grethe Thomsen for to år. Anders

Peter Ravn fensen blevvalgt som supleant
g. For atmenighedens medlemmer fremover kan få fradrag for deres bidrag

fremlagdes en mindre ændring af vedtægten. Denne blevvedAget Vedtægt er

vedlagt
9. Ingen bemærkninger. Dirigentet taklrede'


