Referat fra årsmøde i Hvidovre Sogns Menighedspleje
Søndag den 2. februar 2020

1. Valg af dirigent
Jacob Kleofas blev valgt.
2. Valg af referent
Jacob Kleofas blev valgt.
3. Formandens beretning
BESTYRELSENS ARBEJDE
Det har været et roligt 2019, hvor der er blevet afholdt to
bestyrelsesmøder og et måtte aflyses. Vi har forsøgt at holde hænderne i
ro og sørge for at de allerede etablerede aktiviteter og arrangementer
kunne løses tilfredsstillende.
Der er ikke sket yderligere omkring genetablering af samarbejdet på tværs
af sognegrænser og menighedsplejere i Hvidovre. Derimod har de tre
menighedsplejere fra Rødovre Kommune henvendt sig til Hvidovres
Kommunes menighedsplejere i et forsøg på at indlede et samarbejde med økonomisk støtte fra provstiets fællespulj e - til sommerudflugter for
børnefamilier til enten bonbonland eller Sommerland Sjælland . Ligeledes
har Avedøre Menighedspleje forespurgt om samme projekt for de fire
menighedsplejere i Hvidovre Kommune. Bestyrelsen i Hvidovre Sogn har
endnu ikke taget stilling til forespørgslerne, da de er indkommet i de
forgangne uger.
Lokalt i Hvidovre Sogns Menighedspleje er der sket følgende i den
forgangne år:
I 2019 er der ikke indkommet ansøgninger om
konfirmationshjælp. Derimod kom der en donation på 2.000 kr. som er
fastlåst til netop konfirmationshjælp. Ligesom der igen i 2019 heller ikke
indkom konfirmationstøj til etablering af en konfirmationstøjscentral. Der
er til gengæld indkommet et drengesæt og et pigesæt i begyndelsen af
dette år.
Forud for Julehjælp 2019 hævede bestyrelsen beløbets størrelse med
følgende tarif: 500 kr. enlige, 800 kr. til par og 300 kr. pr. barn. Max.
1.500 kr. pr. familie. Det betød selvfølgelig en kraftig stigning i udbetaling
af julehjælp og en overskridelse af budget 2019 (9.000 kr.). Samlet er der
blevet uddelt julehjælp for 20.000 kr. i form af gavekort til Føtex og en
lille smule i kontanter. 11 enlige og 11 børnefamilier modtog julehjælp.
Overskridelsen er dog ikke kritisabel efter min mening, da der de seneste
år har været en balance i regnskabet på plussiden, og da det diakonale
arbejde ikke handler om at skabe en overskudsforretning, men om at give
mulighed for at hjælpe dem, der bliver overset og glemt i juletiden, håber
jeg selvfølgelig at årsmødet - på trods - kan godkende regnskabet for 2019
med det diakonale aspekt for øje.
Gavekortene til Føtex blev uddelt den 18. dec. i Magistergaarden af Wagn
Nykjær og Jacob Kleofas. Wagn havde sørget for kaffe/the og æbleskiver,
og mange valgte at blive omkring julebordet.
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Igen i år havde vi et samarbejde med Føtex på Hvidovrevej med uddeling
af overskudsvarer den 23. dec., - og jeg vil igen i år nævne Wagn Nykjær,
som har gjort en stor indsats i forberedelserne og i det praktiske arbejde
sammen med de frivillige, som mødte op for at stoppe madspild, og
samtidig give muligheden for at familier og enlige kunne få lidt ekstra
julemad. Tak til Wagn og de frivillige!
Desværre var det meget begrænset, hvad der kom fra Føtex, som
øjensynligt har en økonomisk bevidst købmand og derfor ikke havde det
store overskud i modsætning til 2018. Dørene blev åbnet 20.45 og kl.
21.05 var der ikke mere at give af. Det bør derfor overvejes om vi allerede
i indeværende år (2020) skal påtænke at udvide samarbejdet med de
øvrige supermarkeder i sognet (Kvickly, Netto, Rema, Lidl), hvis vi kan
overskue det og de er interesseret ?
I 2019 blev der uddelt akut nødhjælp for i alt 2.300 kr. og hertil blev der
uddelt/indkøbt gavekort til en værdi af 3.000 kr. Ikke alle gavekort er
udleveret ved regnskabets afslutning.
Samarbejde med Aktivitetscenteret på Hvidovregade, hvor vi uddeler
spisebilletter til en værdi af 50 kroner, fortsætter med den nye ledelse
som er tiltrådt, og som meget gerne vil åbne dørene for folk, som har
brug for et varmt måltid mad og en kop kaffe. De er også behjælpelige
med julehjælpsansøgningerne til de enlige, som måtte have brug for det.
Samarbejdet har også betydet, at jeg (Jacob Kleofas) nu har min faste
gang hver tirsdag med træffetid, samtalerum osv. i aktivitetscenteret. Det
er afstedkommet efter ønske fra brugerne selv, og den primære
målgruppe er borgere, som er ramt med demens enten som pårørende og
diagnosticeret, men også de øvrige brugere kan bruge mig.
Strikke- og hæklecafeen udvidede produktionen sidste år med karklude,
grydelapper etc. udover dåbskludene. Det er fortsat Tine Hammeken og
Helen Blücher, som er tovholdere i strikke- og hækle cafeen. Også hér vil
jeg benytte lejligheden til at takke for deres store indsats, og for trofast
at møde op den sidste søndag i hver måned og skabe rammer og
fællesskab omkring menighedsplejens strikke- og hæklecafé.
Som noget nyt i år har vi etableret feriehjælp til børnefamilier. I
forbindelse med julehjælpen fik alle børnefamilierne mulighed for at
melde sig til at modtage ansøgningsskema for feriehjælp i sommeren
2020. Indtil videre har to familier ønsket at modtage ansøgningsskema. Vi
håber at dette kan være med til at give de oversete børn i sognet
mulighed for at få en god sommerferieoplevelse.
ØKONOMIEN I 2019
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Årsresultatet er et overskud på 3.227,50 kr. og med en egenkapital på
31.763,82 kr. giver det en balance for 2019 på 34.991,32 kr. i plus.
Vi kan igen i år være taknemlige for det gode indsamlingsresultat i
forbindelse med gudstjenesterne og dåbsgudstjenesterne i Hvidovre
Kirke, som alene har indsamlet i alt 23.476,25 kr. Dertil skal nævnes
salget
af
dåbsklude,
karklude
m.m.
fortsat
giver
et
flot
indsamlingsresultatet på i alt 32.857,50 kr.
Så vi kan konstatere at velvilligheden til at støtte op om det diakonale
arbejdet fortsat er tilstede i sognet – også økonomisk!
Bestyrelsen vil selvfølgelig meget gerne udvide den diakonale indsats i
sognet – også fordi alt taler for en fortsat stigning i
julehjælpsansøgninger, behovet for akuthjælp, feriehjælp osv. – og
mestendels fordi vi er ved at være en ”kendt” organisation blandt sognets
befolkning. Så vi vil selvfølgelig hæve aktivitetsniveauet i form af nye
initiativer og arrangementer i de kommende år, så vi kan få indsamlet
flere midler til arbejdet blandt de svageste og oversete i sognet. Dette vil
være et af bestyrelsens primære indsatser i de kommende år.
AFRUNDING
”Sammen skaber vi … ”, sådan begynder en overskrift i magasinet om
”Unge og Diakoni”, som Samvirkende Menighedsplejer har udgivet for
nogle år siden. Jeg faldt over den mens jeg forberedte det diakon ale
arbejde med konfirmanderne. Og det satte en refleksion i gang hos mig
selv: Hvad er det vi skaber i Hvidovre sogns menighedspleje ? Hvad er det
vi skaber, når vi bruger tid, kræfter og energi i sognets diakonale arbejde?
I har sikkert hver jeres oplevelser og erfaringer, som giver jer et hint om,
hvad det er vi skaber! Jeg vil nu gerne her afslutningsvis i årsberetningen
dele, hvad jeg tror vi skaber sammen:
Sammen skaber vi lettelse hos den enlige mor, som har brug for hjælp til
medicin!
Sammen skaber vi fællesskab, når 12 kvinder sidder omkring et bord og
strikker og hækler!
Sammen skaber vi glæde hos børn, som alligevel får lov at smage
julemaden præcis som klassekammeraterne !
Sammen skaber vi medansvar hos dem, der har, fordi de får mulighed for
at give til dem, der ikke har!
Sammen skaber vi nærvær hos det menneske, som sidder alene!
Sammen skaber vi gode ferieoplevelser for børn!
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Sammen skaber vi relationer på tværs af sociale skel, alder og køn fremfor
at fastholde ensomheden.
Sammen skaber vi diakoni – kirkens fundamentale handlingsdimension – i
Hvidovre Sogn. Må året 2020 fortsætte sådan, når vi sammen skaber,
former, engagerer os i Hvidovre Sogns Menighedspleje i Hvidovre!
v. formand Jacob Kleofas
Årsmødet godkendte årsberetningen.
4. Revideret regnskab for det afsluttede regnskabsår
Kasser Tine Hammeken gennemgik regnskabet for årsmødet. Årsmødet godkendte
regnskabet.
5. Budget for indeværende regnskabsår
Kasser Tine Hammeken gennemgik regnskabet for årsmødet.
Der blev spurgt ind til om der finder betaling sted i forbindelse med lystænding i
kirkens lysglobe, og i så fald, var det midler, der kunne gå direkte til
menighedsplejens arbejde? Bestyrelsen tager dette op med Hvidovre Menighedsråd.
Årsmødet godkendte regnskabet.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag til behandling på årsmødet.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nicolai Virenfeldt Andersen og Wagn Nykjær blev begge enstemmigt valgt af
årsmødet.
8. Valg af Revisor (i lige år)
Malene L. Koberg og Søren Duer blev begge enstemmigt valgt af årsmødet.
9. Valg af to bestyrelsessuppleanter og Revisorsuppleant (hvert år)
Hanne Jeppsen og Hanne Hansen blev begge enstemmigt valgt af årsmødet.
10. Eventuelt
Intet at bemærke.
Årsmødet afsluttes kl. 12.00.
Referent: Jacob Kleofas
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