
Distriktsforeningen Vestvendsyssel 

Referat af generalforsamlingen onsdag d. 5 februar 2020 i Sindal sognegård.  

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af revideret regnskab 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år 

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år 

6. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde 

7. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 1 måned før general-

forsamlingen) 

8. Eventuelt. 

Formanden bød de 38 stemmeberettigede medlemmer velkommen, og forsamlingen sang: ”Du, 

som gir os liv og gør os glade.” 

Ad 1: Bestyrelsen foreslog Grethe Bork som dirigent. Kristoffer Houen dog som dirigent til at lede 

punkt 6: Valg af delegerede. Ingen andre forslag, og dermed var dirigenterne valgt. Dirigenten re-

degjorde for, at alle varsler var rettidigt overholdt.  

Ad 2: Ole Stevns aflagde bestyrelsens beretning, der på forhånd var sendt ud til alle medlemmer. 

Formanden nævnte nogle supplerende kommentarer. Bl.a. at bestyrelsens største arbejdsfelt er at 

tilrettelægge arrangementer, der har almen interesse og som samtidig pirrer folks nysgerrighed. 

Det har været en glæde at mærke sognenes opbakning til aktiviteterne hen over året. En anden 

ting, der kan iagttages, er, at de unge MR-medlemmers initiativer ofte kvæles af de ”gamles” erfa-

ringer. Her burde man i stedet for møde de yngre MR-medlemmer med opmuntring, hvilket også 

Karen Klint kom ind på med sit oplæg på Hornemødet 2019. 

Under efterårsmødet, hvor biskop Marianne Gaarden, holdt et udmærket foredrag, spurgtes også 

ind til liturgidebatten. Årsagen til de forbavsende få høringssvar om emnet, kan måske hænge 

sammen med, at der har været for få lægfolk inddraget i arbejdet, ligesom det har krævet tid og 

god forståelse for emnet at sætte sig ind i de omfattende rapporter. Og ude i menighederne synes 

det at gå godt, så hvorfor lave om på noget? 

”Horne-møde” er en saga blot. Der er utilfredshed med rammerne på stedet. Derfor har bestyrel-

sen undersøgt andre muligheder i vores område med de mange, fine sognegårde rundt om i sog-

nene. I år finder forårsmødet sted i den nye, udvidede Brønderslev sognegård. 



Formanden takkede de mange fremmødte. En ekstra tak til Sindal MR v/Ole-Jan Staun-Pedersen 

for at lægge hus til generalforsamlingen og bestyrelsesmøder i løbet af året. Bestyrelsens medlem-

mer fik også en tak for deres arbejde.  

Da der næste år skal vælges ny bestyrelse, og nogle bestyrelsesmedlemmer ikke genopstiller, op-

fordrede formanden de fremmødte til at stille op på næste generalforsamling.  

 

Årsberetningen godkendt. 

 

Ad 3: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, der også var sendt ud forud for generalfor-

samlingen. Revisorerne Egon Nielsen og Paul Simonsen havde gennemgået regnskabet og fundet 

det i orden. Det er underskrevet d. 31. jan. 2020.   

Regnskabet godkendt. 

Ad 4: Distriktsforeningen har faste arrangementer i form af forårs-, sommer- og efterårsmøde. Ef-

ter MR-valg også introkursus som tilbud for nyvalgte MR-medlemmer. Formanden opfordrede for-

samlingen til at komme med forslag til evt. behov for kursustilbud. Herefter kom en livlig debat/ 

meningsudveksling i gang, gående på bispernes seneste erklæring om, at Folkekirken skal være 

grønnere og mere klimavenlig og dertil tilslutte sig det nationale klimamål om reduktion af CO2-

udledningen på 70 procent inden 2030. Mange MR og kirker er allerede i gang med arbejdet, der 

eksempelvis handler om energiforbrug, sortering af affald, driften på kirkegården m. m. 

Ad 5: På sidste års generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at udarbejde budget. Kassere-

ren præsenterede budget 2020 og nævnte usikkerheden mht. deltagere og brugerbetaling til ar-

rangementerne og de indtægter, der figurerer i den forbindelse.  

Kontingentet på 20 procent af kontingentet til Landsforeningen fortsætter uændret. Begge dele 

godkendt. 

Ad 6: Kristoffer Houen overtog ledelse af valget af delegerede og stedfortrædere til delegeret-

møde/landsforeningens årsmøde d. 5. - 7. juni 2020. Distriktsforeningen Vestvendsyssel har 8 

pladser til delegeretmødet. Blandt de opstillede kandidater blev flg. valgt: 

Ole Stevns, Brønderslev sogn 

Bodil Kessler, Læsø menighedsråd 

Kristoffer Houen, Em sogn 

Henrik Munkholt, Saltum-Alstrup 

Thomas Hasselriis, Saltum-Alstrup 

Edith Vaihøj, Taars sogn 

Inger Barkholt Thomsen, Tolne-Mosbjerg sogn 

Henrik Louis Simonsen, Brønderslev sogn 



Stedfortrædere: 

Lissy Lisborg, Tolne-Mosbjerg 

Inger Skamriis, Skallerup-Vennebjerg sogn 

 

Ad 7: Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 8: Bodil Kessler adspurgte om den udsendte invitation til forårsmødet d. 7. marts var modta-

get. Det blev bekræftet. 

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden under generalforsamlingen. 

 

For referat 

Bodil Kessler 

 

 

 


