Årsmøde for FTC den 12. juni 2018 kl. 15.00 i Kvaglund Kirke
Referat for årsmødet:
1. Valg af dirigent og referent
a. Karin Blok Kristensen valgt til dirigent.
b. Daniel Ettrup Larsen valgt til referent.
2. Aflæggelse af styregruppens beretning for 2017 ved styregruppens formand, sognepræst
Poul Erik Kammersgaard og ved stiftspræst for FTC, Daniel Ettrup Larsen
a. Formanden nævnte, at den skriftlige årsberetning er kendt af de tilstedeværende til
årsmødet, hvorfor den ikke vil blive gennemgået. Kun aktuelle ting vil blive nævnt
nu.
b. Stiftsudvalget for mission og religionsmøde samt mellemkirkeligt stiftsudvalg er
ændret til ”Stiftsudvalg for kirken i mødet med andre”, hvor der skal være flere
underudvalg. Det foreslås, at FTC styregruppen skal have 1-2 personer med fra
andre byer i stiftet og dermed udgøre et underudvalg under stiftsudvalget for
mødet med andre. Poul Erik går videre med dette i styregruppen.
c. Daniel orienterede om den øgede indsats for at kirkerne rundt omkring i stiftet
tager flere initiativer for at nå østarbejdere. Der er ved at komme stort fokus på det
i mange sogne, både på landet og i byerne.
d. Ole Korsholm Nielsen blev ansat den 1. marts som volontør med fokus på
migrantarbejdere og internationale studerende. Der er nu lavet en gruppe, der skal
sætte engelske gudstjenester i gang til efteråret i Sædden kirke. Der skal nu
inviteres både blandt studerende og offshore – medarbejdere. De rytmiske
gudstjenester i Sædden kirke vil fremover også blive oversat til engelsk, så der to
gange om måneden er et tilbud på engelsk. Der skulle også gerne komme andre
aktiviteter udover gudstjenesterne, som er med til at skabe fællesskab. Ole
fortsætter efter sommerferien som frivillig engageret i dette arbejde, da han har
fået fuldtidsjob som lærer.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2017

a. Formanden gennemgik regnskabet, som viser et overskud på 13.713. Det kan
tilføjes, at bevillingen er reguleret lidt op for 2018 og vi håber, at bevillingerne
fremover godkendes for flere år ad gangen.
4. Valg af medlem til styregruppen. Styregruppen foreslår Tom Eriksen (nuværende kasserer
for FTC)
a. Tom Eriksen blev valgt.
5. Eventuelt
a. Hvordan får vi rekrutteret nye til styregruppen, så det dækker stiftet bedre
geografisk. Det står allerede i vores vedtægter, at styregruppen kan suppleres med
op til tre personer. Styregruppen skal godkende, at flere tilføres udvalget.
b. Karin orienterede om, at den eritreansk ortodokse menighed samles i
Grundtvigskirken en gang om måneden fra efter sommerferien 2018. Der er lavet
en styregruppe på 6 personer i Grundtvigskirken, som vil tage imod denne
migrantmenighed.

Referat ved Daniel Ettrup Larsen

