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Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Jammerbugt distriktforening af 

menighedsråd. 

 

Generalforsamlingen afholdes den 23. januar 2019, kl. 19.00 i sognegården i Brovst, 

Kirkegade 75. 

 

Referat fra generalforsamlingen 

 

 

Generalforsamlingen har følgende program: 

 

➢ Foredrag med tidligere biskop Søren Lodberg Hvas over temaet: ”der fra min verden går” 

 

➢ Ordinær generalforsamling. 

 

1. 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Orla Højmark, der blev valgt. 

Orla Højmark konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og indeholdt de 

punkter, som vedtægterne foreskriver, og dermed var lovlig. 

 

 

2. 

Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 

Erik Schmidt fremlagde bestyrelsen beretning. 

Beretningen godkendt. 

 

 

3. 

Godkendelse af revideret regnskab. 

Otto Ladegård orienterede om regnskabet, der udviste et resultat på kr. 4.626,37 samt et 

indestående pr.31/12 på kr. 34.034,37. 

Regnskabet blev godkendt. 
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4.  

Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. 

I bestyrelsen har vi valgt at samarbejde med distriktforeningen Budolfi Nordre om at udbyde 

kurser, og har foreslået økonomistyring med fokus på lønudgifter samt få styr på 

personalepolitikken. 

Fra salen kom følgende emner/bemærkninger: 

- Foreningens synlighed, hvordan styrkes denne? Det kom der ikke et svar på, men kan 

let blive overskygget af provstiudvalgene. 

- Præsentation af foreningen/menighedsrådene i forbindelse med det kommende valg. 

- Opfordre menighedsrådene til at udpege en kontaktperson til distriktforeningen, for at 

sikre den ”røde tråd” til foreningen (bla. grøn kirke, familiestøtten og i det hele taget) 

- Arbejde på at koordinere udbud af kurser med provstiudvalgene. 

 

 

5. 

Drøftelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år. 

Otto Ladegård orienterede om budget 2019, med forslag om uændret kontingent. 

Budget 2019 godkendt. 

 

 

6. 

Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde, der afholdes 10. 

– 12. maj 2019. (Forslag til delegerede skal være formanden i hænde senest 1 måned før 

generalforsamlingen). 

Forslag om Edmund Jensen, Vester Hjermitslev sogn. 

 

Herefter blev valgt: Erik Schmidt, Brovst Sogn, Gurli Mose Pedersen, Torslev Sogn og 

Edmund Jensen, Vester Hjermitslev Sogn. 

Personlig stedfortræder: Gerda Nielsen, Brovst Sogn for Erik Schmidt, Mogens Nørgård, 

Vedsted Sogn for Gurli Mose og Mogens Nørgård, Vedsted Sogn for Edmund Jensen. 

 

 



Jammerbugt Distriktforening af Menighedsråd – Generalforsamling 2019 
___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Side 3 af 3 sider / 11-03-2019 

 

  

 

7. 

Indkomne forslag (Forslag skal være formanden i hænde senest 1 måned før 

generalforsamlingen). 

Ingen forslag indkommet. 

 

 

8. 

Eventuelt. 

Ingen emner. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


