
Distriktsforeningen af Menighedsråd 

i Favrskov Provsti 

 
Bestyrelsesmøde i Favrskov Distriktsforening 

Mandag den 14. oktober 2019,  kl. 19.00 i Sognegården,  Ådalsvej 10, Hinnerup. 

Deltagere: Sten Boye, Bent Engelbrecht, Steen Rasmussen, Mette Sørensen (formand) 

Dagsorden: 

1. Dagsordenen godkendt 

 

2. Siden sidst – almindelig opfølgning  

 

Ledelse og personaleledelse 

Som opfølgning på PUs beslutning fra foråret 2019 har der været afholdt 2 aftenforløb i hhv. 12. 

september og 3. oktober om ledelse og personaleledelse for Menighedsrådene i Favrskov i regi af 

PU. Formænd og kontaktpersoner deltog. Lektor Erling Andersen fra FUV har faciliteret møderne. 

Der nedsattes på baggrund heraf en arbejdsgruppe, der skal udvikle forslag til modeller, der kan 

styrke ledelse og personaleledelsen i  menighedsrådene. Initiativet er igangsat efter et 

formandsmøde, der pegede på behovet for at finde modeller, der kan håndtere den stigende 

udfordring, som menighedsrådene har, overfor kravene om god personaleledelse.  

Det er indtrykket, at der allerede har foregået og foregår lokale samarbejder i provstiet, hvor 

temaerne er administration, samarbejde om personaler (præster, organister, kirkekultur, 

kirkegårdene m.v.).  

PU og Anders Bonde vender tilbage med igangsætning af den efterfølgende proces.  

 

Midtvejsmøde i landsforeningen den 23.11. i Odense 

Det aftaltes at Mette Sørensen og Sten Boye deltager på distriktets vegne og selv sørger for 

tilmelding.   

 

Møde for distriktsforeninger og provstiudvalg den 28.11. 

Stiftet har inviteret til møde på diakonhøjskolen i Højbjerg den 28.11. kl. 16-20. Der er udsendt 

invitation til alle menighedsråd – også i Favrskov.  

 

3. Præsten som daglig leder – en optrækkende konflikt? 

Bestyrelsen drøftede Landsforeningens udmelding om, at det bør undgås at lade præster indgå i 

den daglige ledelse af sognet. Det kan opfattes som en for eensidig udmelding, især overfor de 

sogne og præster, der har en præst som daglig leder og er rigtig godt tilfredse med det. 

 

Som bestyrelse ser vi, at der bør være en balanceret udmelding. Som i alle ansættelser bør valget 

af leder afhænge af sognets strategi og dermed behov. Lederen skal sikre, at medarbejdere, 

præster og frivillige realiserer sognets mål og prioriteringer. Mulige kandidater, herunder også en 

evt. præstekandidat bør vurderes på faglige og sociale kompetencer, erfaring, fordele, ulemper og 

ansættelses-risici.  

 

4. Kursus for valgbestyrelser: 

 Bestyrelsen ønsker at udbyde et kursus for valgbestyrelser i Favrskov tidligt forår 2020.  Der sigtes   



Distriktsforeningen af Menighedsråd 

i Favrskov Provsti 

 
 på sidste halvdel af februar/marts.  Selve kurset bør lægge vægten på at informere om og drøfte   
 de konkrete regler og evt. faldgruber i  valget. Vi kan afholde kurset i Houlbjerg, tilbød Steen  
 Rasmussen.  Mette Sørensen tager kontakt til landsforeningen.  
 

5. Erfa med Djursland/Randers syd/Silkeborg distriktsbestyrelser  

Iflg. Mette Sørensen er det vor tur til at samle bestyrelserne for Djursland, Randers Syd og 

Silkeborg til et erfaringsudvekslingsmøde. Det lykkedes ikke at gøre det i efteråret 2019, derfor 

foreslår vi at det bliver engang i februar 2020. Bent aftaler med Landsforeningens konsulent 

Catharine Damgaard om at facilitere mødet. Voldum-Rud kunne bidrage med at det gøres i deres 

sognegård.  

 

6. Generalforsamling i 2020 3.3.2020 

Dato for generalforsamlingen fastsattes til den 3.3.2020 i Lading Sognehus kl. 19.30. 

Det betyder, at vi kan indkalde til generalforsamling i uge 1-2 2020 (frist er 13.1.20).  

Boye kontakter Mette Momsen for at vi kan få et indlæg om præstearbejdets støtte til ældre m.v. i 

Favrskov.  

 

7. Evt. og næste møde 

Det aftaltes, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 17.2. i Søby kl. 19-21.  

 

Bestyrelsen 

 

Mette Sørensen Sten Boye  Steen Rasmussen Bent Engelbrecht 

Formand 


