
              Distriktsforeningen af menighedsråd på Frederiksberg 
 
         Referat fra generalforsamling den 3. marts 2020 kl. 19 i Mariendal kirke 
          20 medlemmer var tilstede 
 
 
Dagsorden 
 
Pkt. 1     Valg af dirigent 
                Ingeborg Ilkjær fra Lindevang kirke blev valgt. 
 
Pkt. 2    Valg af referent 
               Vibeke Therkelsen fra Godthåbskirken blev valgt. 
 
Pkt. 3    Valg af stemmeoptællingsudvalg, 2 personer 
               Hertil blev valgt Annette Lage og Eva Jørgensen, begge Flintholm kirke. 
 
Pkt. 4 Forelæggelse af bestyrelsens beretning 

Formanden, Inge Lise Pedersen, forelagde beretningen; beretning vedlagt. Noteres kan  
blandt andet: 
-  I 2019 blev afholdt to kurser om DAP’en, i hhv. Lindevang kirke i april, og i 

Godthåbskirken i maj. 
-  Der blev holdt to temamøder, i januar i Lindevang kirke om katekumenatet, og i 

november i Frederiksberg sogns menighedshus om sognenes social-etiske ansvar. 
-  Der blev sendt meddelelse til menighedsrådene om valgkursus i DF København med 

henblik på valget til menighedsrådene i september 2020. 
-  Hvad angår liturgidebatten har der været afholdt to meget velbesøgte møder i provstiet 

om de tre rapporter. 
 

Pkt. 5   Godkendelse af revideret årsregnskab for 2019 
Pkt.’et ”Tilgodehavender” under afsnittet om ”Balance pr. 31. december 2019/Aktiver” 
drejer sig om tilgodehavender hos nogle kirker, der er blevet rykket for beløbene. 
Årsregnskabet blev godkendt. 

 
Pkt. 6   Drøftelse af budget – med kontingentfastsættelse for regnskabsåret 2021 

I budget 2021 er der budgetteret med at sende 6 delegerede til Landsforeningens 
Årsmøde; det er bestyrelsens holdning, at der ved vigtige beslutninger i Landsforeningen 
bør sendes max. antal delegerede; og i 2021 er der valg til bestyrelsen i Landsforeningen. 
Budgettet blev godkendt. 

 
Pkt. 7   Indlæg ved Anton Pihl, Kbh.’s Stifts repræsentant i Landsforeningens bestyrelse 

Anton Pihl, der bl. a. sidder i Landsforeningens Strukturudvalg, omtalte forskellige 
spørgsmål, som man havde overvejet: 



           -  Evt. at overføre valgformen til menighedsråd, nemlig valgforsamlingen, til 
provstiudvalgene; valgforsamlingen er en mere tidssvarende valgform, da den sikrer 
synlighed, og styrker demokratiet i folkekirken.  

            -  Om stiftsrådene skal have mere tilsyn med stifterne. 
            -  At FUV, Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i 2021 publicerer en 

befolkningsundersøgelse om, hvordan befolkningen bruger kirken , og hvordan de 
forholder sig til den; undersøgelsen skal danne baggrund for kirkens initiativer fremover. 

             -  Kirkeministeriets focusområder p.t.: Den grønne omstilling 
  Kirken og diakoni 
  Kirken som arbejdsgiver 

Spørgsmålet om kirken som arbejdsgiver hører under Landsforeningens Personaleudvalg, 
som er ved at undersøge det.  Visse fagforeninger inden for kirken er imod det; det er bl. a. 
i forbindelse med betalt frokost. Endvidere skal man se på, om det kan udfordre kirke/stat 
forholdet. 
Anton Pihl ville gerne komme til Frederiksberg og fortælle mere uddybende om de 
opgaver, som Landsforeningens bestyrelse planlægger at tage op på Årsmødet. 

 
Pkt. 8   Valg af delegerede og suppleanter til Landsforeningens Årsmøde/delegeretmøde den 5.-7. 

juni 2020 
Det er bestyrelsens holdning, at formanden altid er med som delegeret; i år er formanden 
med gratis, da hun også er med til mødet i en anden sammenhæng. 
De delegerede til Landsmødet bliver herefter: 

 
Inge Lise Pedersen Lindevang kirke 
Margit Toxværd  Godthåbskirken 
Vibeke Therkelsen      Godthåbskirken 
Ingeborg Ilkjær           Lindevang kirke 
Anne Dorte Christensen     Flintholm kirke  
 
Suppleant: Marianne Rise Flintholm kirke 
 
Som delegeret er man forpligtet til at deltage i hele Årsmødet, ikke kun en del af det. 
Distriktsforeningens bestyrelse vil holde et møde med de delegerede inden Årsmødet. 

 
Pkt. 9   Drøftelse af foreningens opgaver det kommende år 

Her til foråret er der det lovpligtige orienteringsmøde den 12. maj om valg til 
menighedsrådene i september 2020. 
Der kan stadig meldes tilbage om forslag til aktiviteter til foråret; men ellers venter vi til 
efteråret med nye aktiviteter. Et spørgsmål, vi kunne se på, er, om vi samarbejder nok om 
de rigtige ting. 
Distriktsforeningen planlægger sammen med provstiet et lørdagsmøde i 
Distriktsforeningen i januar 2021 som en velkomst til nye medlemmer. I det hele taget 
bliver en af opgaverne for foreningen at støtte op om de nyvalgte 
menighedsrådsmedlemmer, og orientere om kurser. 



Der er planlagt forskellige aktiviteter i provstiet til foråret; man kunne evt. forsøge med 
kurser om de specifikke frederiksbergske forhold/problemer/muligheder. 

 
Pkt. 10    Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 11    Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling 

Fastsat til den 23. februar 2021. 
 
Pkt. 12    Eventuelt 

Der er liturgisk konference i Odense den 25. april 2020. 
 


