Forårsmøde BVM 22. april 2022
Ordstyrer: Hannah Rosendal
Referent - beslutningsreferat: Rie Skårhøj

Orientering v. formand Signe Danø
Der sker mange ting i kirken - men hvad gør vi den 3. søndag i måneden?
Mere plads til bøn, stilhed og lovsang
‘Meta-temaer’: Hvordan forhold vi som kirke os til fx forurening, bæredygtighed og fx sociale
medier. Emner, som MR vil arbejde med den kommende tid.

Orientering ved Christian Callesen
Folk er tilbage til Gudstjenester (GT) efter Covid og der er flere nye ansigter til GT. Vi har
fået lidt flere medlemmer siden årsmødet.
God likviditet
Alphakurset i samarbejde med andre kirker kursus kører godt
Velvilje og virkelyst - ‘ja-hatten’ er fremme
Startet teenarbejdet siden årsmødet og det kører godt (endeligt)
2-3 nye klynger er startet (Rødovre og Lyngby bl.a)
Vi skal have særligt fokus på fællesskab. Der er brug for det. Opfordring til at holde fast i de
nuværende fællesskaber - det er vigtigt.
Opfordring til at bruge tid sammen med Gud i lovsang, bruge forbønnen til GT osv. Vi skal
gå ind i dette ‘Guds nærværsrum’ sammen.

Forslag fra deltager:
Stille en lille bænk op uden for kirken, så man kan sidde der

Proces om søndagsfællesskaber
v. Anika Follmann Kammadanam, Louise Karkov og Hannah Rosendal
Problemstilling: Der er 2 GT, en klyngesøndag og så en ‘fri-søndag’. Hvad skal der ske på
denne ‘frisøndag’?
Vi inddeles i 4 grupper og snakker. Gruppernes ideer fremlægges efterfølgende.
Ideer/ oplæg fra grupperne samles ind for feedback i udvalget (Signe)

Økonomi v. kasserer Kristoffer Karkov
Overskud 113.000 kr. i 2021
Uventet højt overskud da der kom flere gaver ind i december og udlodningsmidlerne blev
højere end forventet (??)
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Balancen:
Aktiver i alt 283.600kr
Egenkapital (realistisk) 91.000kr. (der ud over gældsbrev på 90.000kr)
Regnskabet er godkendt!
Økonomi 2022:
1 kvartal ser ok ud.
Givertjenesten:
Det er en vandring sammen Gud og dem man lever med.
Stor tak til Kristoffer for hans tjeneste med økonomien!

Tiende uddeles de næste 3 år:
5 projekter søger:
Efter online afstemning vandt Laundry og Bethesda støtte de næste 3 år.
Signe takker af for et godt forårsmøde.
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