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Dato:  24. februar 2020 kl. 20.00 

Sted: Pharmakon 
 Milnersvej 42 
3400 Hillerød 

Deltagere: Se medsendte bilag 6 

Referent:  Lotte Nielsen 

 

Dagsorden 
1. Valg af 2 stemmetællere 

Christen Fihl og Eva Meinert valgt. 
 

2. Valg af dirigent – bestyrelsen havde foreslået Paw Jønsson, Ledøje-Smørum 
menighedsråd (mødte ikke op – ej heller meldt afbud) 
Søren Ødum Nielsen, fmd. for stiftsrådet i Helsingør Stift valgt.  
Dirigenten bad om at få byttet om på dagsordenens pkt. 4 og 5, således at regnskab og 
budget forelægges inden kontingentet fastsættes for 2021. 
 

3. Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år 
Grethe Bahne Madsen aflagde beretning – se medsendte bilag 4. 
Formandens beretning – godkendt. 
 

4. Forelæggelse og godkendelse af: 
a. revideret regnskab for 2019 (medsendte bilag 1) 

Revisorerne har godkendt regnskabet uden bemærkninger. 
Kasseren gennemgik regnskabet. 
Vi kommer ud med et lille overskud på ca. 1900 kr. 
Regnskabet godkendt. 

b. budget 2021 
Kommentarer til budgettet: Ingen udgifter til ChurchDesk i budgetår 2020 og 
2021. Bestyrelsen har ikke taget endelig stilling til fornyelse af ChurchDesk. 
Vi opkræver laveste kontingent på 12%. 
Budgettet vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent for kalenderåret 2021 
Kontingentet foreslås uændret - vedtaget. 
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6. Indkomne forslag: 
a. Generalforsamlingen henstiller til Landsforeningen af Menighedsråd at virke for 

en aflastning af de lokale kirkekasser i budget 2021 og 2022  
(medsendte bilag 2) 
Steffen Bjerre motiverede forslaget. 
Kommentar til forslaget fra Søren Abildgaard – Landsforeningen har i 2019 
været indover, og provstierne er blevet informeret. 
For forslaget stemte: 25 
Imod forslaget stemte: 8 
Hverken for eller imod: 12 
Forslaget vedtaget. 
 

b. Generalforsamlingen henstiller til Landsforeningen af Menighedsråd at virke for 
en lempelse af GDPR-reglerne for mindre, geografisk og personhenførbare 
afgrænsede trossamfund og tilsvarende ideale foreninger (medsendte bilag 3) 
Steffen Bjerre motiverede forslaget. 
Forslaget gav en livlig debat.  
For forslaget stemte: 4 
Imod stemte 28 
Forslaget forkastet. 

 
7. Valg af formand for et år 

Grethe Bahne Madsen valgt for et år. 
 

8. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningen af Menighedsråds 
årsmøde  
(den 5. – 7. juni på Hotel Nyborg Strand) herunder delegeretmøde. Der skal vælges 24 
delegerede, som fordeles med følgende: 
Helsingør Domprovsti: 4 delegerede samt en stedfortræder 
Fredensborg Provsti: 4 delegerede samt en stedfortræder 
Hillerød Provsti: 5 delegerede samt en stedfortræder 
Frederiksværk Provsti: 5 delegerede samt en stedfortræder 
Frederikssund Provsti: 6 delegerede samt en stedfortræder 
De valgte kan ses i medsendte bilag 5. 
 

9. Eventuelt 
Det henstilles til at bestyrelsen får gennemarbejdet afstemningsreglerne til valg af 
delegerede. 
 
Kirsten Aunstrup takkede Grethe Bahne Madsen for 30 år i distriktsforeningen. 
 

Grethe Bahne Madsen takkede de fremmødte og speciel tak til Søren Ødum Nielsen for at 
træde til som dirigent. 
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