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Til Formændene for menighedsrådene i Fredericia Provsti 

 

Emne: Indkaldelse til Distriktsforeningens generalforsamling 2020. 

 

Bestyrelsen i Distriktsforeningen for Fredericia Provsti har fastsat datoen for generalforsamlingen 2020 til 
 

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 1800 

i  

Hannerup kirkes sognegård 

Prangervej 114, 7000 Fredericia 
 

Jfr. foreningens vedtægter § 6 skal indkaldelsen ske skriftligt til medlemmerne med mindst 2 måneders 

varsel. Endelig dagsorden, beretning og regnskab udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Den endelige dagsorden lyder som følger: 
 

1. Valg af dirigent (provst Børge Munk Povlsen har sagt ja tak til at blive bragt i forslag) 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning (beretningen medsendes som bilag) 

3. Godkendelse af regnskab (regnskabet medsendes som bilag) 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år.  

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

6. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde. 

7. Indkomne forslag.  

8. Eventuelt. 
 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes senest 1 måned før mødet.  

Endelig dagsorden, beretning, regnskab samt indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 14 dage 

før generalforsamlingen. Der er ikke indkommet nogen forslag. 
 

Efter generalforsamlingen er Distriktsforeningen vært ved et lettere traktement. 
 

Kl. ca. 1930 følger et spændende foredrag, hvor provst Børge Munk Povlsen vil fortælle om et endnu ikke 

nærmere defineret emne. (særskilt indbydelse til foredraget medsendes som bilag) 
 

Foredraget er for alle, også ikke menighedsrådsmedlemmer og ledsagere. Særskilt invitation til foredraget 

medfølger.  
 

Formændene for de enkelte menighedsråd anmodes om at videreformidle indkaldelsen til de øvrige 

menighedsrådsmedlemmer samt til personalet ved hver enkelt kirke. 

 

Af hensyn til traktementet anmodes der om samlet sognevis tilmelding med antal deltagere til 

undertegnede senest den 15. februar 2020, helst på e-mail: jlnfredericia@gmail.com men tlf. 2029 3178 

kan også benyttes. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Johannes Lund Nielsen 
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