
 

 

Kære Odder Frimenighed!    29/10-2020 

 

Hermed den endelige dagsorden til årsmødet i Odder Frimenighed, som afholdes  
Lørdag den 7. november kl. 13-17 i det virtuelle rum 

 

Vi har i MR været meget i tvivl om hvad der er det rigtige at gøre i forhold til afholdelse af årsmøde 
set i lyset af det stigende smittetryk i Danmark. Vi tænkte i lang tid, at vi kunne placere årsmødet 

under kirkelige aktiviteter og dermed afholde årsmødet nogenlunde som vi plejer, men set i lyset af, 

at eks. generalforsamlinger i andre sammenhænge aflyses eller afholdes virtuelt, synes vi, at det vil 

være et forkert signal at sende. Derfor vil dette årsmøde blive afviklet virtuelt og I vil alle få tilsendt 
et link via den mail, som I er registreret med i OFM, som giver jer adgang til en virtuel forbindelse. Vi 

er i fuld gang med at udtænke, hvordan vi kan afvikle det bedst muligt herunder lave en 

afstemningsprocedure virtuelt, men det regner vi med at få styr på inden vi mødes. 

 

Der er som bekendt mødepligt for medlemmer, men under disse særlige coronatider, forventer vi 

ikke fuldt fremmøde. Hvis alle voksne i husstanden ikke har mulighed for at deltage i det virtuelle 
møde kan man udstyre familiemedlemmer med fuldmagter, så man alligevel kan gøre sin stemme 
gældende.  

 

Som noget nyt i år har MR bedt menigheden om at afgive tilkendegivelsen om næste års gavetilsagn 

lidt tidligere end normalt, hvilket gør, at vi har et godt økonomisk overblik over budget 2021. Vi er 
glade for at kunne meddele, at vi har nået det budgetmål, der var sat. Mange i OFM har valgt at hæve 

gavetilsagnet til næste år og der skal lyde en stor tak til jer alle sammen for at bære med i vores 
fælles givertjeneste.  

 
Det betyder konkret, at vi kan fortsætte med det nuværende ansættelsesniveau og det er dejligt. MR 

har ligeledes genansøgt Borgfonden om midler til at kunne videreføre det diakonale arbejde i OFM. 

Dette har resulteret i yderligere 150.000 kr., som vi råder over i budget 2021. Mere info herom under 
årsmødet. 

 
Der er et behov, som ikke er dækket i det fremlagte budget. Vi vil gerne være i stand til at streame 

gudstjenester i Coronatiden, som desværre ser ud til at vare en rum tid endnu. Vi ønsker at have 
vores eget udstyr. Indtil nu har vi benyttet os af lånt udstyr, men det er ikke længere muligt. Derfor 

beder vi jer overveje et ekstra tilsagn til indkøb af streamingudstyr. Mere herom til årsmødet. 

 

Budget 2021 er vedhæftet med de overordnede poster. Hvis man gerne vil se de bagvedliggende tal, 
kan man henvende sig til Karen og få de oplysninger. 

 
Der er fremkommet to punkter til drøftelse og beslutning, som også fremgår af dagsorden. De to 

punkter er ligeledes vedhæftet som bilag. På mødet vil vi også give en status på projekt bygning, så 

alle indvies i de tanker og afprøvede muligheder vi har været igennem frem til nu. Vi vil ligeledes se 

på et økonomiske scenarie i forbindelse med evt. erhvervelse af kirkebygning. Sammen vil vi forsøge 

at afstikke en retning for det videre forløb. 

 

 



 

 

Dagsorden for Årsmødet i OFM d. 7. november 2020  
  
1. Valg af dirigent og referent  
2. Årsberetning  

3. Fremlæggelse af årsregnskab  

4. Fremlæggelse af mål for OFM i 2021  
5. Indkomne forslag   
6. Status bygning 

7. Fundraising  

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for 2021  
9. Valg til Menighedsråd  
10. Valg af revisor  

11. Evt.  
  

 

Vi glæder os til at se jer, og ser frem til et godt møde! 

 
Med venlig hilsen 

 

Menighedsrådet i Odder Frimenighed. 

 

 


