
Den Sønderjyske Forening af Menighedsråd     

Dagsorden til årsmøde og generalforsamling 2020 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 17.30 

Vi starter kl. 17.30 i Ubjerg kirke med en kort andagt. 

Derefter holdes generalforsamlingen i Laden i Sæd, kl. 18.30 

 Grænsevej 8 Sæd, 6270 Tønder. 

Ca. kl. 20.00 er der kaffe/te .med boller og lagkage 

Der afsluttes med et foredrag ved Provst Christina Rygaard Kristiansen. 

Brændende platform eller Gudgiven mulighed.  
Hvordan taler vi til dagligt om vores kirke og arbejdet i den – og hvad gør det ved os? 
Et foredrag om tro, håb, kærlighed og glæde som bærende både i det strategiske og det daglige 

menighedsrådsarbejde. 

Valg af stemmetællere: Preben Jensen og Elin Lunde. 

 

     Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen har allieret sig med Marius Nørgaard. Han blev desværre lidt 

forsinket så Hans Jørgen Jacobsen fra Havnbjerg var så venlig at træde til, og 

gjorde det godt. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

Se bilag 1. 

Ingen kommentarer til formandens beretning. 

3. Godkendelse af revideret regnskab 

Se bilag 2. 

4. Drøftelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent for det følgende år. 

Budget fremlagt. Kontingent foreslået uændret. Det blev godkendt. 

Preben Holmberg fra Vojens spørger ind til kassebeholdning. 

Det er fastlagt et minimum i kassebeholdningen som vi ligger på nu så der er 

råd til evt. ekstra kurser. 

5. Drøftelse af foreningens opgaver i det følgende år. 

Der afholdes ikke så mange kurser i indeværende år. Der er dog totalt udsolgt 

til valgkursus her til foråret. Vi sparer på krudtet til efter menighedsrådsvalg. 

Derefter kommer der til gengæld en del kurser som vil blive tilbudt 

medlemmerne så snart de kommer fra landsforeningen.  



6. Valg af delegerede og stedfortræder til Landsforeningens delegeretmøde (13) 

Ud over bestyrelsen er der seks der gerne vil stille op. Se bilag 3.  

7. Indkommende forslag  

Der er ingen indkomne forslag. 

8. Eventuelt 

Der var ikke noget under eventuelt 
 

   
        Forslag til årsmøde/generalforsamling senest 20. januar 2020 

       Tilmelding til årsmøde/generalforsamling senest 3. februar 2020 

                                                                     Bestyrelsen 

 

Bestyrelsen samles til et kort møde efter generalforsamlingen 

Bestyrelsen konstituerede sig selv i samme form efter mødet. 

Formand: Henning Vohs. 

Næstformand: Birgit Brockhattingen. 

Kasserer: Kurt Dieter Lange Petersen. 

Sekretær: Anna Sigurjónsdóttir. 

Formand for kursusudvalget: Henriette Roberts. 

Medlemmer af kursusudvalget: Helga Jørgensen, Myrna Dohrmann, Borghild 

Larholm, Jonna Holm. 

Menige medlemmer: Jacob Lorenzen, Jørgen Petersen, Marius Nørgaard, Niels 

Dalsgaard. 

 

 

 

Referent Anna Sigurjónsdóttir. 

 

 

 


