
Referat 

Delegeretmøde 11. maj 2019 

 
Deltagere: 381 delegerede, 149 ikke-delegerede årsmødedeltagere samt Landsforeningens bestyrel-
se, indbudte gæster og sekretariatsmedarbejdere. 
 

1. Mødets åbning 

Bestyrelsesformand Søren Abildgaard åbnede mødet. 

 

2. Valg af dirigenter 

Bestyrelsen foreslog Anders Hummelmose og Leif Sondrup. Begge blev valgt. 

Dirigenterne konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 

 

3. Fastsættelse af forretningsorden for delegeretmødet 

Bestyrelsens forslag til forretningsorden blev vedtaget. 

 

4. Valg af stemmetællere 

Stemmetællere blev valgt jævnfør vedlagte bilag. 

 

5. Formandens kommentarer til den aktuelle folkekirkelige situation 

Søren Abildgaard fremlagde sine kommentarer, som umiddelbart efter blev omdelt i trykt form. 

 

6. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 

Beretningen blev drøftet og godkendt. 

 

7. Politiske oplæg: Provstiudvalget og provstens rolle 

Medlem af strukturudvalget Anton Pihl fremlagde bestyrelsens oplæg. De seks underemner blev 

drøftet et ad gangen sluttende med afstemning om de tilhørende indstillinger. 

 

Emne 1: Det samlede provstiudvalg skal vælges på en valgforsamling. 

Følgende ændringsforslag blev fremsat af Søren Winter, delegeret fra Distriktsforeningen Him-

merland: 

C.1: Skal/bør provstiudvalgsmedlemmer være medlem af et menighedsråd? 

C.2: Skal Landsforeningen arbejde på at organisere provstiudvalgsmedlemmer? 

 

Indstilling A, at valget til provstiudvalg sker på en valgforsamling: 

Godkendt 

Indstilling B, at præsten vælges på lige fod med lægfolk, og at alle stemmer på alle: 

Godkendt (afstemning ved håndsoprækning: 173 for, 137 imod og 16 blanke) 

Indstilling C, at der skal kunne udløses afstemningsvalg for en eller begge grupper: 

Godkendt 
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Ændringsforslag C.1: 

Godkendt (afstemning ved håndsoprækning: 205 for, 150 imod og 7 blanke). 

Ændringsforslag C.2: 

Ikke godkendt. 

 

Emne 2: Landsforeningen anbefaler, at provstiudvalget vælger en læg formand. 

Indstilling D, at Landsforeningen klart anbefaler provstiudvalgene at vælge en læg formand: 

Godkendt. 

 

Emne 3: Løbende forventningsafstemning mellem provstiudvalg og menighedsråd 

Indstilling E, at provstiudvalget på budgetsamrådet fremover skal fremlægge et forslag til målsæt-

ning for provstiets budget: 

Godkendt 

 

Emne 4: Provstens rolle og ansvar 

Indstilling F, at der ikke er behov for ændring af reglerne vedrørende provstens roller og ansvar: 

Godkendt 

 

Emne 5: Ansættelse af provst 

Følgende ændringsforslag blev fremsat af Arne Hjort Nielsen, delegeret fra Københavns distrikts-

forening: 

H.1: At provstiudvalget fremlægger forslag til stillingsbeskrivelse til menighedsrådene for ansæt-

telse af provst. 

Følgende ændringsforslag blev fremsat af Søren Winther, delegeret fra Distriktsforeningen Him-

merland: 

H.2: Delegeretmødet henstiller til Landsforeningens bestyrelse, at denne arbejder for at sikre, at 

alle menighedsråd i et provsti får indirekte indflydelse på valg af provst, ved at provstiudvalget 

ALTID får ret til i prioriteret rækkefølge at indstille tre personer fra ansøgerfeltet. 

 

Som det mest vidtgående blev ændringsforslag H.2. sat til afstemning før indstilling H. 

 

Indstilling G, at hovedreglerne for ansættelse af provst fastholdes uændret: 

Godkendt 

Indstilling H, at bestyrelsen arbejder for et højere minimumsniveau for inddragelse af provstiud-

valget f.eks. vedr. stillingsbeskrivelse: 

Godkendt 

Ændringsforslag H.1: 

Ikke godkendt 
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Ændringsforslag H.2: 

Ikke godkendt 

 

Emne 6: Faste provstesogne 

Indstilling I, at faste provstesogne fortsat er udgangspunktet, men at det skal være muligt at væl-

ge en anden løsning: 

Godkendt. 

 

8. a. Arbejdsgiverorganisation med fuld forhandlingsret 

Næstformand og formand for personaleudvalget Inge Kjær Andersen fremlagde oplægget. Efter-

følgende var der drøftelse ved bordene, vejledende afstemninger og mulighed for kommentarer.  

 

b. Medlemsstrategi 

Næstformand Carsten Bøgh Pedersen fremlagde oplægget, som blev drøftet. 

 

9. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det foregående  

regnskabsår 

Kasserer Finn Poulsen fremlagde regnskabet, som udviser et overskud på 728 t.kr. Regnskabet 

blev godkendt. 

 

10. Orientering om foreningens aktuelle økonomiske stilling 

Kassereren orienterede. Der var ingen bemærkninger. 

 

11. Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af forslag til kontingent for det føl-

gende regnskabsår 

Kassereren forelagde bestyrelsens budget for 2020 med et budgetteret underskud på 445 t.kr og 

bestyrelsens forslag til uændret kontingent i 2020 i forhold til 2019. Kontingentforslaget blev god-

kendt. 

 

12. Indkomne forslag  

Forslag 1: Vedtægtsforslag vedr. højst to genvalg til bestyrelsen. 

Forslaget blev ikke vedtaget.  

 

Forslag 2: Udgiften for deltagelse i årsmødet 

Forslaget blev sat til afstemning opdelt i forslagets to elementer: 

1. At man forkorter mødet til to dage.  

Forslaget blev ikke godkendt. 

2. At man holder kortere møder de tre år, hvor der ikke er valg til landsforeningens bestyrelse. 

Forslaget blev ikke godkendt. 
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13. Bestyrelsens meddelelse om tid og sted for næste årsmøde 

Søren Abildgaard meddelte, at næste årsmøde finder sted den 5. – 7. juni 2020 på Hotel Nyborg 

Strand, og at der på mødet vil ske markering af Landsforeningen af Menighedsråds 100 års jubi-

læum. 

 

14. Eventuelt 

Intet til referat. 

 

15. Mødets afslutning 

Søren Abildgaard takkede dirigenterne for god mødeledelse og takkede deltagerne for et godt 

møde. 
 

 

Referat godkendt den 15. maj 2019: 

 

 

 

 ___________________________________  

Søren Abildgaard  

Bestyrelsesformand 

 

 

 

 ___________________________________  

Leif Sondrup 

Dirigent 

 

 

 

 ___________________________________  

Anders Hummelmose 

Dirigent 
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Bilag: 

 

Stemmetællere 

 

Navn Distriktsforening 

Kurt Hansen Fyens Stift 

Marianne Jespersen Kolding Provsti 

Hans Ulrik Paulsen Helsingør Stift Sydøst 

Werner Nielsen Wittekind Helsingør Stift Sydøst 

Vivian Munch Petersen Bornholm 

Søren Holm Lolland-Falsters Stift 

Vivian Gosch SAMS 

Poul Agergaard Ringkøbing Provsti 

Josiane Jensen  Syd- og Østsjælland samt Møn 

John Thøfner Syd- og Østsjælland samt Møn 

Ane Marie Mortensen Herning Nordre og Søndre Provsti 

Herdis D. Andersen Sydthy 

Niels Christian Kobbelgaard  Aalborg Budolfi 

Mette Møller Sørensen  Favrskov 

Peter O. Binzer Kristensen  Djursland og Mols 
 


