
HJEMMESIDELØSNINGEN TIL DISTRIKTSFORENINGERNE 

 

Alle distriktsforeninger har deres egen foreningshjemmeside under 

Landsforeningens hjemmeside 

Hjemmesiden findes her LINK  

(https://www.menighedsraad.dk/foreningen/distriktsforeningerne/find-din-distriktsforening/) 

Her kan I fortælle om jeres distriktsforening fx formål, historik, geografi, mærkesager, aktuelle 

fokusområdet m.m., og I kan offentliggøre jeres aktiviteter. I kan også dele: 

• Bestyrelsens kontaktoplysninger  

• Referater og beretninger fra jeres generalforsamlinger 

• Distriktsforeningens vedtægter 

• Årsregnskaber der skal offentliggøres jf. §4 stk.3 i Landsforeningens Vedtægter  

(Servicemeddelelse: 13 ud af 44 har offentligt deres årsregnskab for 2017) 

Hvis jeres foreningen har sin egen hjemmeside, nyhedsbrev e.l. kan der linkes til dette fra Landsforeningens 

hjemmeside.  

Hvis I har spørgsmål eller brug for assistance til jeres distriktsforenings hjemmeside under 

Landsforeningens hjemmeside er I meget velkommen til at kontakte Catharina Ilene Damgaard på 

cid@menighedsraad.dk eller tlf.: 87 32 21 36. 

Hvis I har materialer, I ønsker skal lægges ind, er I velkomne til at sende dem til cid@menighedsraad.dk. 
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Landsforeningen har en hjemmeside med informationer målrettet 

distriktsforeningerne 

Hjemmesiden findes her LINK 

(https://www.menighedsraad.dk/foreningen/distriktsforeningerne/) 

 

På hjemmesiden kan I finde det nyeste samt tidligere nyhedsbreve målrettet distriktsforeninger og tilmelde 

jer maillisten, så I næste gang et nyhedsbrev udkommer modtager det direkte i jeres mailboks.  

Ydermere kan I læse om de kurser, der udbydes for tiden. I kan læse med medlemsmøder, Gabrielprisen og 

meget andet med særlig relevans for distriktsforeninger.  

Under VÆRKTØJER kan I fx finde: 

▪ information om generalforsamlinger, vedtægter m.m. fx 

o de vejledende vedtægter 

o frister ifm. delegeretmødet 2019 

o antal delegerede på årsmødet m.m. 

o tips til afholdelse af generalforsamling (under udarbejdelse) m.m. 

o indberetningsskema til valgte delegerede, stedfortrædere og stemmetællere  

 

▪ Forslag til hvordan distriktsforeningerne kan skabe større synlighed overfor menighedsrådene og 

arbejde med ydelser til menighedsrådene 

o med færdigt oplæg som en distriktsforening kan holde for menighedsråd fx på 

provstiudvalgsmødet e.l. 

o ved at sætte fokus på uddannelsesambassadører 

o ved at lave vælgermøde i storkredse i forbindelse med det kommende folketingsvalg m.m. 

 

▪ øvrig relevant viden bl.a. 

o skabelon til regnskab 

o viden om postkasse på DAP 

o principper for kursusudbud 

o noget om fusioner mellem distriktsforeninger 

o skema til lovlig indhentning af kontaktoplysninger til offentliggørelse på hjemmeside m.m. 

 

▪ Guide – kom godt i gang med erfagrupper for menighedsrådsmedlemmer 

Under VÆRKTØJER vil der komme flere undersider til - bl.a. en side, der vil omhandle og inspirere i forhold 

til distriktsforeningernes samvirke med provsti og stift.  

 

Hvis I har materialer, ideer eller lignende, som andre kan få gavn og glæde af, eller, hvis I har ønsker til, 

hvad der skal fremgå af hjemmesiden eller har en historie til nyhedsbrevet, så er I velkomne til at kontakte 

Catharina Ilene Damgaard på cid@menighedsraad.dk eller tlf.: 87 32 21 36. 
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