
 

 

 

 

 

Indkaldelse til delegeretmøde 8.-10. juni 2018 

Landsforeningen af Menighedsråd holder delegeretmøde i starten af juni, og vi glæder os til at se alle 

400 delegerede og mange årsmødedeltagere, når der bl.a. skal drøftes nye politiske initiativområder. 

Bestyrelsen forventer at lægge op til drøftelser af demokratisering af folkekirkens økonomi, Landsfor-

eningens lokale og regionale tilstedeværelse og unges tilknytning til folkekirken.  

Delegeretmøde og årsmøde bliver holdt på Hotel Nyborg Strand fra fredag den 8. juni 2018 til søndag 

den 10. juni 2018, og vanen tro byder programmet på en blanding af politiske debatter, samtaler og 

workshops i mindre grupper og socialt samvær.  

Vi arbejder på at få de sidste detaljer i programmet på plads. Du kan hente programmet på 

www.menighedsraad.dk i starten af april. Årsrapporten med endelig dagsorden, beretning, økonomi 

og forslag bliver sendt til alle deltagere per mail, og kan hentes på hjemmesiden senest den 8. maj 

2018. 

Anmeldelse af delegerede 

Husk at anmelde jeres delegerede senest den 27. april 2018 ved at sende os referatet fra jeres gene-

ralforsamling og evt. skema til indberetning af delegerede. Skemaet og oversigten over det antal dele-

gerede, den enkelte distriktsforening har ret til, kan findes på www.menighedsraad.dk under distrikts-

foreningernes værktøjskasse. Foreslå også gerne personer, der kan stille sig til rådighed som stem-

metællere under delegeretmødet. Brug gerne mailadressen: kontor@menighedsraad.dk. 

Forslag 

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal indsendes til Landsforeningens sekretariat 

senest søndag den 8. april 2018. Læs mere i det vedlagte bilag om, hvordan man på en god måde 

kan formulere sit forslag. 

Pris for deltagelse i årsmødet 
Hvis man ikke har mulighed for at deltage om søndagen, kan man vælge det fra. Prisen for hele års-

mødet er 3.280 kr., og 3.020 kr. hvis man vælger søndagen fra. I begge tilfælde kommer hertil prisen 

for at overnatte. 

Tilmelding 

Alle, der ønsker at deltage i årsmødet, skal tilmelde sig via Landsforeningens hjemmeside, da der kan 

være individuelle ønsker, vi skal tage hensyn til. 

Man kan tilmelde sig på www.menighedsraad.dk fra tirsdag den 6. marts kl. 12.00 til og med tirsdag 

den 1. maj kl. 12.00.  

 

Med venlig hilsen og vel mødt til årsmødet 

 

 
 

Søren Abildgaard  Torben V. Lauridsen 
formand sekretariatschef 

 

Til distriktsforeningernes bestyrelser 
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