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Referat af Budolfi Distriktsforenings 10. møde d. 26.08.2019   

Mødet blev afholdt på Dronning Christines vej 20 og tilstede var: 

Inger Beyer (Formand)– Hasseris sogn 

Poul Thrysøe (Næstformand)– Vesterkær sogn 

Niels Christian Kobbelgaard (Kasser) – Budolfi sogn 

Nina Peilicke (Sekretær)– Sankt Markus sogn 

Inge Mørk – Sankt Markus sogn 

Fraværende:  

Agnete Brink – Hasseris sogn 

Kurt Freiheit – Vor Frue sogn 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Velkommen ved Formand Inger Beyer  

Punkter Beslutning  

1. 

Planlægning af det næste 

år indtil landsmødet 2020. 

 

 

 

 

 

Fastlæggelse af dato for 

møder.  

 

Ud fra vejledende vedtægter for distriktsforeninger, skal der 

være afholdt generalforsamling senest 12 uger før 

Landsforeningens delegeretmøde. 

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til 

medlemmerne med mindst 2 måneders varsel1.  

Næste landsmøde ligger d. 5,6 og 7 Juni 2020. 

 

Generalforsamlingen er sat til 10 marts 2020 kl.: 18.00 

                                                           
1 Landsforeningen af Menighedsråd, Vejledende vedtægter for distriktsforeninger, § 6 
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Forespørgsel om bookning af krypten til generalforsamlingen 

er d.d. afsendt af Niels Christian Kobbelgaard.  

 

Formøde for Generalforsamling er sat til d 9 januar 2020. 

Indkaldelsen til formøde sker ved Formand Inger Beyer. 

Peter Stilling inviteres til dette møde.  

2. 

Generalforsamlings Emne 

 

 

Gældende punkter ud fra Vejledende vedtægter for 

distriktsforeninger § 7 afholdes.  

Derud over blev det besluttet at, da der i det kommende år er 

menighedsrådsvalg, skal dette være hovedemne for årets 

oplægsholder.  

 

Målet er at finde en lokal taler, der kan komme med bud på  

”Hvordan får vi skabt en vigtig god lokal kirke,  

med blik på valg af nye menighedsrådsmedlemmer ” 

 

3. 

 Stormøde 

  

På mødet fremkom der forslag om, at distriktsforeningen i 

samarbejde med folkekirkens hus holder et stormøde. 

Formålet med dette møde er i tråd med generalforsamlingens 

emne ift. kommende valg.  

 

Det skal holdes som et debatmøde, hvor der vil være et 

kærligt kritisk blik på Kirken i Storbyen, Menighedsråd og 

Provsti.  

For at tiltrække et publikum, skal der findes ”Kendisser” der 

kan debattere.  
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Der vil på formødet til generalforsamlingen komme mere 

konkrete forslag til, hvorledes dette møde kan sættes i værk.  

Der kan ikke besluttes noget konkret endnu, da mødet skal 

ligge op ad anden promovering af kommende valg.  

4. 

Kursuser 

 

Det formodes at der stadig kan være behov for at afholde 

DAP kursuser.  

5. 

Evt.  

 

    

 

 

 

 


