
Distriktsforeningen af menighedsråd i Holstebro og Struer provstier 

 

 

Generalforsamling18. februar 2020 i Struer Kirkehus ved Struer kirke 
 
 
Program: 
Kl. 18,30 - 19,15 Spisning 
Kl. 19.15  Velkomst ved Jan Bech 
Kl. 19.25 – 20,15 Indlæg vedleder af Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer Torben Vesterager 

Lauridsen 
Kl. 20.15–21.15 Ordinær generalforsamling 
Kl. 21.15  Afslutning ved Jan Bech  

 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 
 
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 syv læge bestyrelsesmedlemmer (På valg: i lige år tre medlemmer og i ulige år fire.) 
  Vagn Olsen, Struer, Jan Jensen Bech, Ellebæk, Holger Quist Nielsen, Thyholm.   
 Valg af fire suppleanter til bestyrelsen 

Valg af to revisorer 
Valg af to revisorsuppleanter 
  
Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde, i henhold til Landsforeningens til 
enhver tid gældende vedtægter.  

7.Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen) 
8. Eventuelt 
 

 
Referat: 
 

1.  Vagn Olsen blev valgt til dirigent. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 
 

2. Jan Jensen Bech fremlægger beretning. Han fortæller bl.a. at der har været afholdt møde mellem 
distriktsforeningen og provstierne, hvor der er kommet et samarbejde i gang. Der blev aftalt 2 kursusgange, 
hvoraf den første lige har været afholdt i januar med Birgitte Gråkjær Hjort med 80 deltagere Der har 
ligeledes været indbudt til møde i bispegården for at drøfte samarbejde, her deltog 4 fra bestyrelsen. 
Herudover har der været afholdt kurser. Dette års fokus vil være valg til de kommende menighedsråd. 
Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 
 

3. Regnskabet blev omdelt og gennemgået. Der har været et underskud på 2.087 for 2019. Saldo pr31.12.2019 
er 44.656 kr. 
Elin Fiedler påpeger det store gebyr til bank, men det kan vist ikke undgås. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 



4. Fokus vil være det kommende menighedsrådsvalg. Karl Georg fortæller, at der arbejdes på, at der bliver lagt 
flere opgaver ud til distriktsforeningerne fremover. 
 

5. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020. Det blev vedtaget. 
 
 

6. Holger Qusist Nielsen genopstiller ikke. 
Forslag til bestyrelsen: Vagn Olsen, Jan Jensen Bech, Kirsten Aalund, Emma Mose. 
Emma ønsker ikke valg, de 3 øvrige er valgt 
 
Supleantforslag: Finn Ebenhecht, Gitte Pedersen, Axel Vig    De 3 blev valgt 
 
Revisorer: genvalg til Jens Kristian Haubro, Ove Arensbach. 
Suppleanter: Emma Mose, Anker Bech Jørgensen 
 
Valgt som delegerede: Vagn Olesen, Per Flyvholm Nielsen, Else Hansen, Elin Fiedler, Kirsten Aalund. Jan 
Stedfortræder: Gitte Pedersen 
 

7. Ingen indkomne forslag 
8. Intet. 

                    
 

 
 
 

 

 

 


