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Distriktsforeningen Vestvendsyssel 

Referat af generalforsamlingen onsdag d. 30. januar 2019 i Vrå 

 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af revideret regnskab 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år 

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterføl-

gende år 

6. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde 

7. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 1 måned før 

generalforsamlingen) 

8. Eventuelt. 

Formanden bød velkommen til de 28 fremmødte stemmeberettigede medlemmer, og vi 

sang nr. 255 fra Højskolesangbogen. 

Ad 1: Bestyrelsen foreslog Henrik Munkholt som dirigent. Der var ingen andre forslag, og 

dermed var Henrik valgt. Dirigenten redegjorde for, at alle varsler var rettidigt overholdt. 

Dernæst valgtes to stemmetællere, som blev: Lisbeth Gaardboe og Egon Nielsen. 

Ad 2: Ole Stevns aflagde bestyrelsens årsberetning, der på forhånd var sendt ud til alle 

medlemmer. 

Formanden supplerede beretningen og nævnte, at vi godt kunne tænke os at se flere til 

forårsmødet i Horne - en bedre opbakning til arrangementet – nogle sogne er næsten al-

drig repræsenteret. Vi burde kunne være flere end de ca. 100, der trofast møder op hvert 

år. 

Datoerne for sommertur og efterårsmøde nævnes, som er hhv. d. 19. juni og 10. oktober. 

Indlægsholderen på årets Horne-møde er Karen Klint, formand for Folketingets kirkeud-

valg og medlem af socialdemokratiet. 

Årsberetningen godkendt. 

Ad 3: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der også var sendt ud forud for ge-

neralforsamlingen. Revisorerne Knud Madsen og Egon Nielsen havde gennemgået regn-

skabet og fundet det i orden.  

Regnskabet blev godkendt, efter at samlingen havde fremsat visse bemærkninger, der 

førte til en livlig debat. På generalforsamlingen 2018 blev en kontingentforhøjelse fra 17 - 
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20 % vedtaget. Debatten gik bl.a.  på, hvem der betaler for årsmødedeltagelse, og det 

sprang nogle i øjnene, at de samlede udgifter på årets driftsregnskab kunne blive på i alt 

130.099 kr. Udgiften for Landsmødedeltagelse er høj – egentlig burde Landsforeningen 

betale – men det er en dyr forening at være medlem af og deres udbudte kurser/semina-

rer er dyre at deltage i, og det har mange menighedsråd ikke råd til.  

Dette kunne evt. afhjælpes ved at sætte årsmødeudgifterne på LF’s budget. Et samar-

bejde mellem distriktsforeningerne om kursus/arrangementer kunne også være en mulig-

hed, dog med den ulempe, at det kunne blive for stort og upersonligt. Men hvis de store 

bysogne ikke skal bestemme alt fremover, er vi nødt til at være aktive ude i kirkerne på 

landet! 

Ad 4: Formanden opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til kurser/arrange-

menter. 

Forsamlingen spurgtes om holdning til fremtidig adskillelse af Horne-møde og generalfor-

samling. Fordele og ulemper ved begge modeller drøftedes. Det er hektisk at afvikle gene-

ralforsamlingen på Hornemødet –  men ved at ”putte” noget mere på generalforsamlin-

gen kan interessen for deltagelse øges. 

Fremover forsøges Hornemøde og generalforsamling gennemført hver for sig. 

Formanden orienterede om, at bestyrelsen har indsendt forslag til ændring af Landsfor-

eningens vedtægter, der går på, at landsforeningens bestyrelsesmedlemmer kun kan gen-

vælges i to perioder, altså sidde i bestyrelsen i max 12 år. Fra forsamlingen bemærkedes 

det, at det er en god idé, men at ulempen kunne være, at der forsvinder viden. 

Ad 5: Distriktsforeningen Vestvendsyssel har ingen tradition for at lave budget. Vi kører 

med fleksibelt budget med brugerbetaling og vælger foredragsholdere ud fra, hvad der er 

råd til. Der forestår tre store udgifter i 2019, som er Horne-mødet, Landsforeningens års-

møde samt efterårsmødet. Det bemærkes fra forsamlingen, hvorfor der ikke laves bud-

get? Regnskabet udviser underskud de seneste 2 år. Konklusionen på drøftelsen blev, at 

der udfærdiges budget. 

Ad 6: Der skal vælges i alt otte delegerede til Landsforeningens årsmøde. Nogen debat 

om valgformen og enden blev, at fem medlemmer fra bestyrelsen blev valgt uden stem-

meafgivning. Dernæst blev der valgt endnu tre delegerede efter forslag fra forsamlingen.  

De valgte fra bestyrelsen er: 

Ole Stevns, Grethe Bork, Kristoffer Houen, Thomas Hasselriis, Henrik Munkholt 

Dernæst:  

Ole-Jan Staun–Pedersen, Sindal 

Britta Nielsen, Jerslev 

Inger Barkholt Thomsen, Tolne-Mosbjerg 
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Suppleanter: 

1. Knud Pedersen, De 4 kirker (Thise) 

2. Anker Juul Strøm, Læsø 

3. Inger Ibsen, Saltum 

Forslag/Anmodning fra forsamlingen, at bestyrelsen opstiller regler/principper for afstem-

ningsformen. 

Ad 7: Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 8: Ole bemærker, at han blev formand i utide og at han har haft travlt. 

Bemærkning vedr. manglende deltagelse ved Horne-møderne, kan skyldes, at mange ikke 

vil afsætte en hel dag til arrangementet, dette gælder især de yngre menighedsrådsmed-

lemmer. 

Prisen for deltagelse i Horne er i år sat op til 400 kr. per person – forplejning og leje af lo-

kaler koster distriktsforeningen 360 kr. 

Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 

 

For referat: Bodil Kessler 


