Referat fra generalforsamling
I Skive Bykirke d. 20. november 2022.
1. Valg af dirigent: Hans Iversen
2. Valg af referent: Birgit Rabis
3. Årsberetning fra menighedsledelsen v/Helge: der har været mange i gang med prak ske
opgaver, som har gjort, at vi har kunne a olde de samme Gudstjeneste som før. Vi har a oldt de
to bibelweekender. Vi har også a oldt et menighedsmøde, hvor folk gav udtryk for, at de var glade
for forkyndelsen. På mødet kom der forslag om kirkeka e e er hver Gudstjeneste og ønske om en
ud ugt, som vi har a oldt. Den gik l Harboøre. Vi er blevet færre l Gudstjenesterne. - Vi står
nu med en generalforsamling, hvor vi igen står i samme situa on, som vi har stået i de to
foregående år. Vi mangler to l ledelsen
Beretningen godkendt.
4. Beretninger fra udvalg. Ingen .

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for det forgangne år.
Karin Marie gennemgik regnskabet. Der er kommet gave indtægter ind på 15000,00. Der er en
underskud på 12061,69 kr. Se regnskabet. - Vi samler ind, når vi kommer l at mangle penge.
Regnskab godkendt.
6. Valg af revisor. Mariane og Birgit.
7. Indkomne forslag. Diskussion og afstemning.
Helge redegjorde for de to forslag. 1. forslag: Menighedsledelsen nedsæ er et udvalg, der
varetager alt i forbindelse med gudstjenesterne. Hvis det kan lade sig gøre, så vil Hans og Gunnar
gerne træde ind i menighedsledelsen og stå med det åndelige ansvar, og det hele kan fortsæ e
som nu. Det prak ske er taget væk fra ledelsen.
2. forslag: at nedlægge Bykirken og lægges ind unden enten Lemvig Bykirke eller LM kirken i
Holstebro. Så skal der også nedsæ es en Gudstjeneste udvalg, der lre elægger det prak ske
omkring Gudstjenesterne. Det vil også kræve indmeldelse i en af kirkerne
Der blev delt sedler rundt, så alle kunne give udtryk for deres mening om, hvad folk foretrak.
Der blev talt: 16 fortrak den første. 4 fortrak sidste løsning.
Gudstjenesteudvalg: Mariane, Dorthe og Ib Thun. De er valgt for et år af gangen.
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Anker kom med forslag om, at vi hjælpes med at s lle op, når vi kommer kl. 10.30. Så hænger det
ikke på de samme.

Vil alle tovholdere fortsæ e? Der bliver brug for en ny tovholder l mødeledelse. Ua laret.
Vi har kun Kers n, der kan spille. Nogle gange vil der være Gudstjeneste uden musik.
Tommy vil godt fortæ e med at kalde talere.
8. Valg af menighedsledere (Anker Lauritsen og Helge Ho mann afgår)
Hans og Gunnar indtræder i ledelsen sammen med Tommy.

11. Eventuelt
Tommy takker Helge for hans d som formand i menighedsledelsen og tak l Anker for den i
ledelsen. Tak l Gunnar og Hans, fordi I vil træde ind. Tak l alle.
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Referent Birgit Rabis.

