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Bangsbostrand 

 
Referat: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Else Marie Pedersen, Ørum, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 
varslet i overensstemmelse med vedtægterne. 
Som referent valgtes: Arne Ehrenreich, Skagen. 
Som stemmetællere valgtes: Egon Olesen og Erik Bo Thomsen, begge Frederikshavn. 
47 personer var tilmeldt generalforsamlingen. 
 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 
Formanden, Arne Waage Beck, fremlagde i korte træk årsberetningen, hvor han blandt andet bekla-
gede, at man på grund af manglende tilslutning havde måttet aflyse efterårets kursusdag, hvor 
blandt andre sognepræst og fremtidsforsker Birgitte Kragh Engholm skulle have haft os til at debat-
tere `Den fremtidsgodkendte folkekirke´. 
Når man fra Landsforeningens side har modtaget materialet til forårets delegeretmøde i Nyborg, vil 
der komme en invitation til et formøde, hvor man kan diskutere hvilket mandat de delegerede skal 
tage til Nyborg med.  
Derefter blev der gjort opmærksom på den rapport og det debatoplæg der under overskriften `Hvem 
bestemmer? ´ er udsendt vedrørende Folkekirkens liturgi. 
Som afslutning på beretningen blev forsamlingen opfordret til at give udtryk for, om distriktsfor-
eningens bestyrelse, under én eller anden form, skulle tage fat på emner som Folkekirkens liturgi og 
Folkekirkens styrelse.  
Endelig blev muligheden for kurser i Landsforeningens regi nævnt.  
 

Bemærkninger til beretningen: 
Benedicte Raaberg-Møller, Skagen, udtalte et ønske om at få liturgi på programmet. 
Det samme gjorde Ernst Hansen, Abildgård, med tilføjelsen ” Det skal vi have set på.” 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 

3. Godkendelse af revideret regnskab. 
Kassereren, Jørgen Nielsen, fremlagde og gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på 14.374 
kroner, hvilket han beklagede. Det er ikke distriktsforeningens mål at opbygge en kapital. Helst skal 
regnskabet gå i 0. Årsagen til overskuddet skulle især findes i færre omkostninger til møder og at 
man havde en delegat mindre end forudsat med til årsmødet på Nyborg Strand. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

5. Drøftelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent for det efterfølgende år. 
Med dirigentens tilladelse, sprang man i første omgang over punkt 4 for at drøfte budget for 2020 
og fastlæggelse af medlemskontingent i forlængelse af regnskabsaflæggelsen. 
Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent med et budget, der gik i 0. 
Tiltrådt af forsamlingen. 
 
 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. 
Benedicte Raaberg-Møller, Skagen, kunne ønske sig et arrangement med forfatter og salmedigter 
Iben Krogsdal. 
Ønsket om et liturgi-arrangement blev genfremsat. 
Lørdag den 26. oktober 2019 blev foreslået som kursusdag. 
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6. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde. 
Til delegeretmødet på Nyborg Strand den 10.–12. maj kan distriktsforening Vendsyssel deltage med 
6 delegerede. 
Ved fristens udløb den 5. januar havde bestyrelsen modtaget 6 kandidatforslag, nemlig: 
Arne Waage Beck 
Arne Ehrenreich 
Lisbeth Dørum 
Jørgen Nielsen 
Kirsten Hylander 
Kirsten Poulsen 
Da man ifølge vedtægterne ikke kan opstille forslag til delegerede eller stedfortrædere efter den  
5. januar, er de 6 nævnte valgt uden stedfortrædere. 
 

7. Indkomne forslag. 
Intet var modtaget. 
 

8. Eventuelt. 
Ingen ønskede ordet. 
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen med at takke for god ro og orden. 
Afslutningsvis rettede Arne Waage Beck en tak til dirigenten og til Bangsbostrand Kirke for at stille 
personale og deres nyrenoverede lokaler til rådighed for generalforsamlingen. 
 


