
Referat af bestyrelsesmøde 

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

Til stede: Ole Stevns, Henrik Munkholt, Grethe Bork, Kristoffer Houen, Bodil Kessler 

Fraværende med afbud: Kirstine Rafn, Thomas Hasselriis 

DAGSORDEN: 

Punkt 1: Velkomst, morgensang og morgenkaffe 

Formanden bød velkommen med et godt nytår til alle, vi sang nr. 746 i DDS og fik derefter 

morgenkaffe med brød. 

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden, evt. tilføjelser. 

Godkendt. 

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

Godkendt uden bemærkninger. 

Punkt 4: Forårsmøde i Brønderslev, lørdag d. 7. marts 2020 

Udarbejdelse af program, deltagerbetaling m. m. 

• Oles udkast til program gennemgås.  

• Der er aftalt andagt v/provst Lise Lundgren i kirken (præst i fuld ornat) 

• 1½ times indlæg v/Anne E. Jensen, formanden for DSUK om de mange danske kirkers 

arbejde i udlandet. 

• Frokost købes udefra og inkluderer 1 øl/vand per person. 

• Workshop 1. Musik. Ole kontakter Else Højgaard og forhører sig, om hun kan/vil stå for det. 

• Workshop 2: Børnearbejde og det kirkelige liv – Frivillighed – Hvordan fungerer frivillighed, 

børnearbejde, sorggrupper i sognene, hvem bærer ansvaret…? Grethe kontakter Bente 

Nedergaard på mobil og hun svarer ja til at medvirke. Ole vil kontakte Inge Beck Hansen 

med henblik på, at de 2 udarbejder program til workshoppen. 

• Prisen for benyttelse af sognegården inkl. morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe 

andrager 200 kr./per person. Deltagerprisen sættes til 300 kr. per/person. 

• Invitation sendes ud senest d. 1. februar med tilmelding d. 28. februar. 

Punkt 5: Økonomistatus, herunder beretning fra formand og kasserer 

Regnskab 2019 og budget 2020 udsendt på forhånd. Begge dele godkendt. Henrik retter små 

skønhedsfejl i regnskabet og sender det til Bodil. Ole skriver beretning og sender til Bodil inden d. 

15. januar. 



Punkt 6: Deltagelse i Hasseris-møde d. 11. nov. 2019 kl. 17-20. Deltagelse i midtvejsmøde, 

Odense, d. 23. november, hele dagen. Gabrielprisen. 

Hasseris-mødet var i grunden et formøde til Midtvejsmødet. Der var ca. 14-15 fremmødte. Fra 

Vestvendsyssels bestyrelse deltog Ole, Henrik, Kristoffer og Thomas. Mødets indhold var tyndt at 

referere om. 

Midtvejsmødet i Odense d. 23. nov. handlede i det væsentlige om det kommende 

menighedsrådsvalg og de nye valgregler blev rykket rigtigt på plads. Et andet emne blev også 

drøftet: En vis bekymring for Folkekirkens fremtid pga udskiftning af de ældre medlemmer i 

Folketingets kirkeudvalg. De nye, yngre medlemmer har ikke det samme forhold til Folkekirken og 

mangler engagement. 

Gabrielprisen: Dette har bestyrelsen tidligere taget stilling til. 

Punkt 7: Generalforsamling i Sindal d. 5. februar 2020.  

Udarbejdelse af program samt tidsplan. Invitation til naboforeninger?   

Program er fastlagt (sidste b-møde) og blev d. 30.11.2019 sendt ud til alle medlemmer sammen 

med indkaldelsen. 

Det er gratis at deltage i generalforsamlingen og spisningen. Bestyrelsen bestiller mad til 75 kr./per 

person. Sindal sognegård leverer kaffe og småkager til 45 kr./per person. Grethe aftaler med 

kirketjener, om oprydning og opvask også er med i den pris. 

Invitation til generalforsamlingen indeholdende: Dagsorden, beretning, regnskab og evt. indkomne 

forslag sendes ud senest d. 15. januar og med tilmelding til spisning senest d. 29. januar. 

Bestyrelsen møder ind kl. 17.00 

Punkt 8: Eventuelt, herunder dato og sted for næste b-møde. 

For at imødekomme Kirstine vælges en mandag til næste b-møde, det bliver d. 23. marts kl. 8.15 i 

Sindal sognegård. 

 

For referat. Bodil Kessler 

 

 


