Rudbjerg Menighedspleje
Langø den 31. maj 2021

Referat fra Årsmøde i Rudbjerg Menighedspleje
torsdag den 20. maj 2021 kl. 18.00 i Vestenskov Sognegård.

Bjarne Enemark bød velkommen til de 18 fremmødte og indledte med en
orientering om de gældende corona restriktioner.
For blandt andet at kunne overholde disse restriktioner bestod aftenmåltidet i år
af en smørrebrødsanretning.

Kl. 19.00. blev mødet videreført med et spændende foredrag af sognepræst Nina
Morthorst fra Torkilstrup på Falster. Nina Morthorst fortalt historien om AA,
Anonyme Alkoholikere, som i Danmark voksede ud af Oxfordgruppebevægelsen,
hvor Moralsk Oprustning var navnet på den danske afdeling. Der blev i foredraget
lagt specielt vægt på de mangeartede tiltag i perioden 1933-1939.
Anonyme Alkoholikere er i dag et godt tilbud til mange mennesker overalt i
Danmark. Nina fortalte, at der i Danmark i dag er 140.000 alkoholikere i behandling,
og foruden de dybe sociale problemer et alkoholmisbrug medfører, lider mange
misbrugere også af mangeartede følgesygdomme af et for stort alkokol forbrug.
Sundhedsstyrelsen anbefaler højst 14 genstande pr. uge for mænd, og højst 7
genstande for kvinder. Ninna omtalte en række danskere, som blandt andet blev
kendt for deres store alkoholforbrug og ødelæggende følgevirkninger. Filmen
”Druk” blev i denne forbindelse omtalt på godt og ondt.
Efter foredraget var der kaffebord, hvorunder der var spørgsmål og drøftelse
omkring aftenens emne.
Derefter fulgte årsmødets generalforsamling

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

John Hansen blev valgt.
2.

Bestyrelsens beretning v/ Bjarne Enemark

Beretningen blev godtaget uden særlige spørgsmål. Beretningen kan sammen
med nærværende referat, læses på hjemmesiden for Rudbjerg Pastorat.
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3.

Revideret regnskab for 2020 forelægges til godkendelse.

John Hansen forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt uden
særlige bemærkninger.
4.

Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.
5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Årsmødet konstaterer, at følgende medlemmer er valgt/udpeget af
menighedsrådene:
Kappel-Vestenskov menighedsråd: Inge Rasmussen og Karl Hansen
Gloslunde menighedsråd: Miccie Emilie Thorvald og Anne Hopkins.
Mona Nielsen, Dannemare er ansat som besøgskoordinator, og er fast medlem
af bestyrelsen.
Sognepræsterne Henrik Gade Jensen er fast medlem.
Ved Årsmødet er følgende fra sognene på valg for 2 år:
Inge Lise Palm, Sjunkeby. Inge Lise Palm blev genvalgt.
Tove Christensen, Dannemare, er på valg i 2022
Bjarne Enemark, Langø, er på valg i 2022

6.

Valg af revisorer.
Hans Erik Thorsen. Hans Erik Thorsen blev genvalgt
Christian Jensen. Christian Jensen blev genvalgt

7.

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
1. René Liljedahl på valg. René Liljedahl blev genvalgt som 1.suppleant.
2. Christian Jensen på valg. Christian blev genvalgt som 2. suppleant.

8.

Valg af 1 revisorsuppleant.
Vi har aldrig haft en revisorsuppleant

9.

Eventuelt.
Side 2 af 3

10.

Afslutning.

NB! Efter årsmødet afholder bestyrelsen et kort konstitueringsmøde.
Venlig hilsen
Bjarne Enemark
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