
 

 Referat af Distriktsforeningens generalforsamling  

Torsdag, d. 28. febr. 2019 kl. 19.00 i Vestervang Kirke  

Foredrag af Trine Kofoed og kaffe. Herefter generalforsamling.  

 

Dagsorden:  

Valg af dirigent og referent  

Til dirigent valgtes Anders Elbæk. Til referent valgtes Kristine Jersin 

Godkendelse af indkaldelse  

Indkaldelsen fundet lovlig og godkendt.  

Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

Bestyrelsens beretning  

Formand Jens Vestergaard fremlagde bestyrelsens beretning. I det forløbne år har Distriktsforeningens 

bestyrelse deltaget i strategiseminar i Skive arrangeret af Landsforeningen d. 13. marts, arrangeret et fuldt 

tegnet sjælesorgskursus i Søndermarkskirken d. 5. april, deltaget i midtvejsmøde på Hindsgavl d. 17. marts, 

deltaget i fællesmødet for Viborg Stifts Distriktsforeninger i Lemvig d. 24. april, arrangeret udflugt til Mønsted 

Kalkgruber d. 31. maj med kun 25 deltagere (hvorfor der ikke arrangeres udflugt i 2019), deltaget i årsmødet d. 

8. – 10. juni på Nyborg Strand – hvorunder foreningens forslag om valg af provster blev behandlet og 

nedstemt, arrangeret DAP-kursus d. 25. oktober med god tilslutning, afholdt julefrokost for bestyrelsen d. 21. 

november samt været initiativtager til et møde med provster og PU fra Domprovstiet og Østre Provsti med 

henblik på et øget samarbejde d. 30. januar.  

Beretningen godkendt. 

Bestyrelsens fremtidige planer  

Bestyrelsen planlægger en orienteringsaften om mobning d. 6. marts.  

Efter fremlæggelsen fremkom følgende bemærkninger: Opfordring til at afholde af flere DAP-kurser. 

Opfordring til bestyrelsen orienterer mere om foreningen og dens virke. Opfordring til at tage fat i nogen af de 

initiativer, der blev drøftet på mødet med provsterne og provstiudvalgene i januar – for eksempel 

netværksdannelse (erfa-grupper for personalegrupper og menighedsrådsmedlemmer). Opfordring til at 

arbejde på fælles projektering af arbejder ved kirkerne, for eksempel kalkning eller vinduespudsning. 

Opfordring til at organisere et fællesskab mellem sognene i forhold til provstiudvalgene.  



Aflæggelse af revideret regnskab  

Formanden fremlagde regnskabet, da kasserer Grethe Laursen havde meldt forfald. Regnskabet godkendt. 

Der fremkom ønske om, at kassebeholdningen ikke vokser, samt at aktiviteter frem over ikke genererer store 

overskud. 

Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent til distriktsforeningen  

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forblev uændret. Dette blev godkendt. 

Indkomne forslag  

Ingen. 

Orientering om delegerede  

Formanden opfordrede mødedeltagerne til at melde sig til det kommende årsmøde. Kun de delegerede vil 

have stemmeret ved mødet.  

Valg af delegerede til delegeretmødet  

Helga Glargaard, Lars Østergaard, Anders Laursen, Bente Henriksen, Carsten Marcussen og Jørn Iberbak 

valgtes som delegerede. 

Valg af suppleanter hertil  

Sigfried Nielsen valgtes til suppleant. 

Eventuelt  

Det blev foreslået, at man ved næstkommende formandsmøde drøfter muligheden for at repræsentanterne fra 

præsteforeningen, provsteforeningen og bispekollegiet får taleret på årsmødet.  

Næste bestyrelsesmøde, fredag d. 26. april kl. 16 – 17, bliver med deltagelse af de delegerede til årsmødet. 

Formanden takkede for fremmødet samt for god ro og orden. 

 

 

Houlkær d. 5. marts 2019 


