
Referat af bestyrelsesmøde 

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 8.30 i Sindal sognegård 

Til Stede: Ole Stevns, Grethe Bork, Henrik Munkholt, Thomas Hasselriis, Christoffer 

Houen, Kirstine Rafn, Bodil Kessler 

Ad 1: Velkomst og morgensang. 

Ole bød velkommen og vi sang nr. 743 i DDS – derefter kaffe og morgenbrød. 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden, evt.tilføjelser 

Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 

Ad 3: Bemærkninger til og godkendelse af referat fra sidste møde. 

Bemærkning til pkt. 6 i referatet af 19. nov. fra ”midtvejsmødet”, hvor der fremsattes forslag om at 

ansætte provster uden teologisk baggrund og uden præstetjeneste. Det kan vi være betænkelige 

ved og bestemt ikke tilslutte os. 

Bemærkning om vigtigheden af personalepolitikken og at skriftlig personalehåndbog er en god ting. 

Ole vil komme ind på emnet d. 30. januar under sit indlæg. Generel drøftelse af formand og 

kontaktpersonens funktioner kan være samme person i menighedsrådene. 

Ad 4: Bestyrelsens beretning 

Oles udkast til beretning blev godkendt. Ole supplerer på generalforsamlingen. 

Ad 5: Kassererens beretning 

Henriks regnskab godkendt. Henrik giver supplerende forklaringer til regnskabet på 

generalforsamlingen. God deltagelse ved arrangementer=god økonomi. DF/Henrik udarbejder 

aldrig budget, vi har fleksibelt budget og kursusvirksomhed betales af medlemmerne. 

Ad 6: Kontingentstigning 

Stigningen fra 2018 til 2019 på 3% (fra 17 til 20 %) bibeholder vi. Det betyder en øget indtægt på ca. 

12.000 kr. i regnskabet. Ringe underskud ved arrangementer bør undgås. 

Ad 7: Tilrettelæggelse af generalforsamlingen 

Udsendelse af indkaldelse, dagsorden, regnskab, beretning samt evt. indkomne forslag sendes ud til 

medlemmerne senest 14 dage før. Dette er foretaget. Endvidere opfordres medlemmerne til at 

tilmelde sig aht. traktementet, bestående af boller og lagkage, samt til på forhånd at drøfte forslag 

til kandidater, der har tid og lyst til at stille op som delegerede og deltage i årsmødet d. 10.-12. maj 

og give formanden besked her om. 

Bestyrelsen møder ind kl. 19.00. Ole byder velkommen. Bestyrelsen foreslår Henrik Munkholt som 

dirigent. Der skal vælges stemmetællere ud af forsamlingen. 



Dagsordenspunkter 2 + 3 tager Ole og Henrik sig af. Punkt 4: Forslag til spørgsmål til forsamlingen, 

om man ønsker, at Distriktsforeningen frem over skal køre med generalforsamlingen adskilt fra 

Hornemødet? Og som vi plejer, med at arrangere sommer- og efterårsmøde? Bestyrelsen modtager 

gerne forslag til kurser og seminarer. 

Ad 8: Horne-møde d. 2. marts 2019, Programpunkter, forløb 

Det er blevet dyrere at være på Horne Efterskole, derfor sættes deltagerprisen op til 400 kr. per 

person. Invitationen skal ud inden udgangen af januar. Program: 

Kl. 9.00 – 9.30 Morgenkaffe 

Kl. 9.45 – 10.15 Velkomst og andagt (ved en af provsterne ) 

Kl. 10.30 – 12.00 Formiddagsindlæg og debat v/Carsten Bøgh, næstformand i LAM 

Kl. 12.15 – 13.15 Frokost 

Kl. 13.30 – 15.00 Eftermiddagsindlæg deles i 2 tilbud. Det musikalske og det grønne område ved 

hhv. kirkemusiker Jens Nielsen (i mødesal med klaver) og Steen Jensen (i klasseværelse med AV).  

Kl. 15.00 – 15.30 Afslutning med kaffe 

Ad 9: Økonomi 

Vores økonomi hænger sammen og har det godt. 

Ad 10: Dato for efterårsmøde torsdag d. 10. okt. 2019 

Biskop Marianne Gaarden har givet tilsagn. Mødested: Emmersbæk menighedslokale. 

Ad 11: Andre møder, tidspunkter 

Distriktsforeningerne i stiftet har halvårsmøde d. 2. februar i Himmerland. Tilbud om at deltage.  

Sommermøde fastsat til d. 19. juni. Forslag til udflugtsmål: Vildmosemuseet i Brønderslev og den 

nye sognegård/kirken. Evt. kaffe i den runde pavillon i Rhododendron-parken. 

Ad 12: Eventuelt, herunder dato og sted for næste møde 

Ole har afsendt forslag til LAM (fra sidste år, hvor vi kom for sent med forslaget) 

Næste møde fastlagt til torsdag d. 4. april kl. 8.30 i Sindal.  

 

For referat 

Bodil Kessler 

 

 


