Rudbjerg Menighedspleje
Langø den 16.marts 2022

Referat fra Årsmøde i Rudbjerg Menighedspleje
onsdag den 9. marts 2022 kl. 18.00 i Vestenskov Sognegård.
Velkomst, v/ Bjarne Enemark
Årsmødet blev indledt med spisning fra kl. 18.00 med 23 deltagere.
Måltidet bestod af smørrebrød og øl/vand.
Kl. 19.00. Mødet var planlagt videreført med et foredrag af de to søstre og direktører
for Lev Vel, Lene Bång Jensen og Annette Bång Due. Annette var imidlertid blevet
indkaldt til en knæoperation samme dag, så Lene var alene om opgaven, men skulle
hilse mange gange fra sin søster.
Lene startede sit indlæg med at rose menighedsplejen for sit mangeårige virke og
mindede om, at Annette havde været med i den første bestyrelse, da Rudbjerg
Menighedspleje blev stiftet i 2005. Lene tog herefter udgangspunkt i hvad det vil
sige at have privat hjemmehjælp og fortalte meget spændene om alle de gøremål og
spændene ting deres firma har udviklet gennem årene med over 150 ansatte og 60
serviceklare biler. Lev Vel er senest fusioneret med et rengøringsfirma, og har deres
virke fordelt i 5 kommuner: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Præstø og Faxe.
Der forhandles for øjeblikket om muligheder for at starte op i Slagelse og Ringsted.
Administrationen er stadig samlet på Linkøpingvej i Nakskov.

Efter et meget spændende foredrag var der kaffebord, hvorunder der var god
mulighed for spørgsmål til Lene. Spørgelysten var stor fra hele forsamlingen,
og Lene fulgte op med levende og uddybende besvarelser. Menighedsplejens
problemer med rekruttering af nye besøgsvenner blev også drøftet, og Lene
foreslog, at vi oprettede vores egen Facebook side, og brugte denne aktivt som
en platform for hele vores virke. Bjarne oplyste, at dette ville de tage op i
bestyrelsen.
Denne del af årsmødet sluttede med en stor tak til Lene for hendes spændene
foredrag og gode og uddybende besvarelser på de mange spørgsmål.
Efter en kort pause blev mødet genoptaget med generalforsamling, der blev
afholdt som følger i overensstemmelse med vedtægterne.
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Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.
John Hansen blev valgt.

2.

Bestyrelsens beretning v/ Bjarne Enemark
Beretningen blev godtaget og kan læses på hjemmesiden for Rudbjerg
pastorat. OBS! Opmærksomheden henledes specielt på, at vi har tilmeldt
os deltagelse for en frivillig og op til 5 pensionister på Tisvilde
seniorhøjskole i dagene den 25. – 30. april 2022. Klaus Heun tager med
som frivillig og koordinerer tilmeldinger m.v. Der er en egenbetaling på
1.800 kr. Menighedsplejen søger for transport. Kontakt Klaus Heun for
yderligere information på tlf. 21 78 79 89.

3.

Revideret regnskab for 2021 forelægges til godkendelse.
Inge Rasmussen forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.

4.

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Årsmødet konstaterer, at følgende medlemmer er valgt/udpeget af
menighedsrådene:
Kappel-Vestenskov Menighedsråd: Inge Rasmussen og Karl Hansen.
Gloslunde Menighedsråd: Anne Hopkins og Miccie Thorvald.
Mona Nielsen, Dannemare blev i 2018 ansat som besøgskoordinator, og
er fast medlem af bestyrelsen.
Sognepræst Henrik Gade Jensen er fast medlem.
Ved Årsmødet var følgende fra sognene på valg for 2 år:
Tove Christensen, Dannemare - ønskede ikke genvalg. I stedet blev Renè
Liljedahl valgt for 2 år.
Bjarne Enemark, Langø - modtog genvalg for 2 år.
Inge Lise Palm, Kappel - er valgt for 2 år i 2021.
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6.

Valg af revisorer/ bilagskontrolanter.
Hans Erik Thorsen - ønskede ikke genvalg.
Lene Larsen blev valgt.
Christian Jensen blev genvalgt.

7.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
1. Renè Liljedahl på valg. Renè blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslog i stedet for, at Karina Grænge blev valgt. Dette blev
godtaget af forsamlingen, og Karina Grænge har efterfølgende takket ja
til at være 1. suppleant.
2. Christian Jensen på valg. Modtog genvalg som 2.suppleant.

8.

Valg af 1 revisorsuppleant.
Ingen valgt.

9.

Eventuelt:
Formanden takkede Tove Christensen for hendes gode og trofaste
arbejde igennem de mange år i menighedsplejens bestyrelse, og
overrakte en lille takkegave for en stor indsats.
Der var også en takkegave til Hans Erik Thorsen, der har været fast
revisor siden menighedsplejens start, men nu rejser til Nykøbing F.
Hans Erik var tilmeldt årsmødet sammen med sin kone, men meddelte
afbud grundet sygdom.
Ligeledes blev John Hansen takket som dirigent for en god ledelse af
generalforsamlingen og afslutningsvis takkede formanden alle for det
gode fremmøde
Konstitueringsmøde:
Efter årsmødet afholdt bestyrelsen et kort konstitueringsmøde:
Bjarne Enemark, formand
Ingelise Palm, næstformand
Inge Rasmussen, kasserer
Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til onsdag den 20. april kl. 19.00 i
Gloslunde præstegård.

Venlig hilsen
Bjarne Enemark
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