
Den ordinære generalforsamling søndag den 24. februar 2019 i Mellerup Valgmenighed. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Eskild Gundersen 

2. Valg af referent og stemmetællere: Jonna Krabsen; Holger Lund og Erik Mostrup. 

3. Formandens beretning:   

Formanden aflægger en meget fyldestgørende beretning om årets gang i Valgmenigheden, 

hvor hun kigger både frem og tilbage i tiden. Præstesituationen ridses kort op, og vores nye 

præst Niels Sander Pedersen får mange roser med på vejen for sit engagement, sin empati 

og sit lune væsen. 

Alle ansatte får et velfortjent klap på skulderen for en god indsats. 

Tak til menigheden og bestyrelsen for året, der gik. 

Se hele referatet på vores hjemmeside. 

4. Præstens beretning. 

Med sædvanlig lune indleder præsten sin beretning med et citat fra biblen. Han fortæller 

om sit virke som” ny i job”, og takker for den tillid, man har vist ham. Han ser sit arbejde 

som to ben, 1) forkyndelse og 2) folkelig oplysning. Forkyndelsen foregår i kirken, og selve 

liturgien har Niels ingen planer om at ændre på, trods ny strømninger. Samarbejdet med 

både korsanger og organist fungerer fint. De kirkelige handlinger, såsom dåb, bryllup mm, 

bliver der gjort lidt” reklame ”for og Niels håber, at medlemmerne er åbne overfor flere 

husbesøg, fordi nærheden mellem præst og medlem er vigtig.  

Folkelig oplysning: læsekredse, hyggeeftermiddage, filmaftner. 

Ingen konfirmander i år, men nye tiltag forsøges i samarbejde med friskolen. 

 Den faste træffetid er sløjfet pga. manglende tilslutning. 

Niels har fået en halvtidsstilling som præst i Aarhus, som fungerer fint sammen med 

arbejdet i Mellerup. 

Slutter beretningen med et citat fra biblen, og opfordrer alle til at bakke op om 

Valgmenigheden. Se hele referatet på vores hjemmeside. 

5. Regnskab. 

Kasseren gennemgår regnskabet. 

Skattevæsnet har foretaget stikprøver hos Valgmenighederne, og har ønsket at se 

regnskabet i år. 

Toprentekonto uændret, og der skal pt ikke ændres på noget. 

Der er stadig penge til foredrag; kan bruges, hvis der opstår et ønske fra skolerne og 

Valgmenigheden. 

Se regnskabsark. 

Regnskab godkendt. 



6. Indkomne forslag. 

Ingen forslag. 

7. Valg til bestyrelse. 

     Mette Brask Christensen, Aage Blicher Jepsen og Lone Beider Olesen er på valg. 

     Mette og Aage ønsker ikke at genopstille 

     Ny bestyrelse: 

     Anne-Marie Neimann Mostrup, Lone Beider, Lene Blond, Hugo Vermund, 

     Ellen M. Larsen og Jesper Feldager.  

     Suppleant: Mette B. Christensen 

     Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at finde det 7. medlem. 

     Birgit Hou skulle spørges 

8. Valg af revisor og suppleant: 

Revisor: Erik Mostrup på valg, blev genvalgt 

Revisorsuppleant: Holger Lund på valg, blev genvalgt. 

 

9. Evt. 

Erik Mostrup spørger, hvad der skal ske med det manglende hoved - Jens Beck? 

Det er politianmeldt. 

Forsikringssag, da det er en kulturarv. 

Efterlyser gode ideer. 

Søge forskellige fonde, evt. Elro-fonden, om støtte til nyanskaffelse. 

Ellen Larsen har været på lokalhistorisk arkiv. Der var intet materiale at finde om Jens Beck og 

busten.  

 

Den nye bestyrelse arbejder videre på sagen. 

Bestyrelsen får stor tak for dens arbejde af flere medlemmer. 



Formanden slutter af med at takke Aage og Mette for deres store indsats i bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen vil den nye bestyrelse konstituere sig. 

 

Således forstået af 

Jonna Krabsen. 

 

 

    

 

  

 

 

 

 


