
Referat fra menighedsforsamlingen 2016 

På Menighedsforsamlingen søndag d. 24. april 2016, var der 30 medlemmer mødt 

op. Mogens Møller blev valgt til dirigent, og til stemmetællere valgtes Tove Møller 

og Rosa Engelbrecht. 

Formanden Peter Honore´ nævnte i sin beretning, at 38% af Menighedens 

medlemmer bor uden for kommunen. Der har været gang i megen renovering og 

vedligeholdelse. 

Vi får megen ros for både vedligeholdelse af skolebygningen og kirken, og vi 

er blevet grøn kirke. Der er nedsat et udvalg/tænketank til at finde ud af, hvordan 

vi får flere medlemmer. Til udvalget/tænketanken blev valgt Inge Møller og 

Johanne Koudahl. 

Vores præst har fået ny bolig. En stor tak til dem der hjalp med ved flytningen. 

Der har været afholdt Synode i Fredericia. Der har været afholdt mindegudstjeneste 

i Reformert Kirke både i København og Fredericia i forbindelse med terror i 

Frankrig. En tak til Folke og Karin for deres arbejde i menigheden. 

Præstens beretning: Vi mindedes Knud Ærbo Hansen og Birgit Kaiser, som 

er gået bort siden sidste menighedsforsamling. Vi har haft bryllup i menigheden. 

Sabine fortæller om den store udfordring, som vi står overfor med 

flygtningestrømmen. 

Den store udskiftning i forstanderskabet har været en udfordring. 

Der er nedsat et udvalg i forbindelse med 300 års jubilæet i 2019. Rosa og 

Folke er stadig en del af menighedens arbejde. 

I forbindelse med Reformationsåret i 2017 afholdes der gudstjeneste i Reformert 

Kirke d. 15/1-2017 kl. 14.00. 

Jørgen Honore´ Møller er blevet ny kasserer og Pierre Devantier tager sig 

af lønninger og skat m.m., begge sidder ikke i forstanderskabet. Ellers er Peter 

Honore´ Marcussen og Annette Dahl Holm indsat i forstanderskabet. Vi skal 

i fremtiden have fokus på vedtægterne. Sabine foreslår, at der fremover ved 

udskiftning i forstanderskabet laves en overlapning inden man træder helt ud af 

forstanderskabet. 

Begge beretninger blev godkendt. 

Kassereren Jørgen Honore´ Møller redegjorde for menighedens økonomi. 

Regnskab og budget blev fremlagt, og Jørgen besvarede spørgsmål til økonomien. 

Regnskab og budget blev godkendt. Ingen forslag er indkommet. 

Valg til forstanderskabet: 

Supleanterne Annette Dahl Holm og Peter Honore´ Marcussen er valgt for de 

resterende 3 år til forstanderskabet. Frank Deleuran er valgt til 1. suppleant og 

Annie Devantier Lauritzen er valgt som 2. suppleant. Rikke Honore´ Pajbjerg erYT 

OM NAVNE 
genvalgt til bilagskontrollant for 4 år. Marianne Nowak Schrøder er genvalgt som 

suppleant til bilagskontrollant. 



Ingelise Hermann er genvalgt til ligningskommissionen og Rosa Engelbrecht 

valgt som suppleant til ligningskommissionen. 

Under evt. Pierre Devantier efterspørger et forum hvor der kan kommunikeres 

mellem forstanderskabet og menigheden. 

Peter Honoré 


