
Referat af bestyrelsesmøde d. 5. nov. 2019 kl. 8.30 i Sindal sognegård.  

Til stede: Ole Stevns, Grethe Bork, Henrik Munkholt, Thomas Hasselriis, Kristoffer Houen, Bodil 
Kessler, Fraværende: Kirstine Rafn 

 

Punkt 1: Velkomst og morgensang. 

Formanden bød velkommen, vi sang nr. 743 i DDS og fik derefter morgenkaffe. 

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden, evt. tilføjelser. 

Godkendt uden tilføjelser. 

Punkt 3: Bemærkninger til og godkendelse af referat fra sidste møde. 

Referat godkendt, var præcis og fyldestgørende, dog med den bemærkning, at der bruges 
”fraværende” i stedet for ”udeblivelse”, når man ikke er til stede. 

Punkt 4: Evaluering af efterårsmødet, tors. d. 10. okt. 

Biskop Marianne Gaardens foredrag var spændende og velformuleret, men måske ikke med så 
megen dybde, hvilket kan være grundet i hendes ganske få år som sognepræst. Foredraget 
svarede til titlen og under den senere debat svarede biskoppen rigtig godt og tilfredsstillende på 
spørgsmål fra de tilstedeværende. 

Bestyrelsen gør sig tanker vedr. fremtidige efterårsmøder og vil gerne fortsætte efter samme 
koncept med at finde dato for arrangementet og foretrække lokale kræfter, frem for kendte og 
dyre foredragsholdere fra fx TV. 

Punkt 5: Forårsmødet, lørdag d. 7. marts 2020 

Vi er ikke tilfreds med Horne længere. Derfor er der lavet aftale med Brønderslev kirke og 
sognehus og det foreslås, at næste b-møde finder sted der og at kirketjeneren deltager. 

På næste b-møde konkretiseres emner og oplægsholder, flg. forslag blev fremsat: 

• Der er truffet aftale med formanden for DSUK, Anne E. Jensen, Kalundborg, at hun 
fortæller om de mange danske kirkers arbejde i udlandet. 

• Gudstjenesteliturgi – (alm. drøftelse om præsters evne til at formidle 
evangeliet/prædike…) 

• Biskop Henning Toft Bro forhøres for emne 

• Det kirkelige liv – idéforum og inspirationskilde for MR, sognelivet for de voksne ud over 
søndagsgudstjenesterne og lign. 

• De frivillige – Fastholdelse, påskønnelse etc. 

• Fortælling om Br-Slev kirkebyggeprojekt v/fmd for byggeudvalget Henning Krabbe samt 
sognepræsten om, hvordan det nye kompleks bruges. 

For større fremmøde til forårsmødet skal der gøres bedre reklame/PR for arrangementet. 



Punkt 6: Økonomistatus 

Pt en beholdning på 90.579 kr. Det er ca. 9.000 kr. højere end sidste år på samme tid. Betaling for 
Hjørring sognegård (efterårsmøde) mangler. Der er god balance mellem udgifter og brugerbetaling 
til møderne.  

Formanden sender hilsen til Horne Efterskole med meddelelse om, at DF i 2020 har valgt at bruge 
en af kirkernes etablerede sognegårde. 

Punkt 7: Deltagelse i Hasseris-møde, d. 11. nov. 2019 – deltagelse i Midtvejsmøde, Odense, d. 
23. nov. hele dagen, Gabriel-Prisen. 

Hasseris-møde: Ole Stevns, Thomas Hasselriis, Kristoffer Houen og Henrik Munkholt deltager og 
præstemangel kunne blive et samtaleemne. 

Midtvejs-møde: Henrik, Kristoffer og Thomas deltager. 

Ole Stevns sørger for tilmelding. 

Gabriel-Prisen: DF’s bestyrelse er af den mening, at vi betaler et pænt kontingent til 
Landsforeningen og støtter ikke yderligere. 

Punkt 8: Generalforsamling, onsdag d. 5. februar 2020. Tid og sted? 

Løkken har meldt nej. – Der er nu truffet aftale med Sindal sognegård.  

Programmet ser sådan ud: 

Kl. 17.30 – 18.30: Generalforsamling 

Kl. 18.30 – 19.30: Aftensmad 

Kl. 19.30 – 21.30: Landsforeningens valgkursus (herunder kaffe). 

For aftensmad kontakter Grethe Bork Mogens Kok, Tversted/Bindslev 

Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud 2 mdr. før – senest d. 5. dec. 2019 – indeholdende 
aftenens program. 

Punkt 9: Eventuelt, herunder dato og sted for næste b-møde 

Torsdag d. 9. januar 2020 kl. 8.45 i Brønderslev sognegård. 

 

Mødet slut kl. 11.30 

For referat  

Bodil Kessler 

 


