
Menighedsrådsforeningen Himmerlands generalforsamling
tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19.00

Dagsorden:  

1.  Valg af ordstyrer
2.  Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
     for det forløbne år
3.  Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
     for det forløbne år
4.  Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år
5.  Drøftelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
6.  Valg af tre stemmetællere
7.  Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde
8.  Indkomne forslag
9.  Eventuelt
________________________________________________________________________________

ad 1.  Bestyrelsens forslag som ordstyrer er Rita Moore, formand for menighedsrådet i Vive - 
          Hadsund. Rita Moore blev valgt uden modkandidater
          Under punktet blev også foreslået at flytte pkt. 8 og 9 op som pkt. 6 og 7. Godkendt

ad 2.  Formand Finn Munk forelægger bestyrelsens beretning:
          Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2019/2020 og bestyrelsen har deltaget i møder i
          Landsforeningen: formandsmøde i marts, midtvejsmøde i november og delegeretmøde i
          maj. Desuden har vi holdt møde med de andre distriktsforeninger i Stiftet.
          Vi afleverede 3 foreslag til delegeretmødet:
          - valg af provst
          - organisering af provstiudvalgsmedlemmer
          - fast sen eftermiddagsåbningstid på kontoret i Sabro
          På midtvejsmødet fremsatte vi 2 forslag:
          - ændret annoncering af talere på delegeretmødet
          - at punkter, der skal drøftes på delegeretmødet, udsendes inden de lokale
             generalforsamlinger (er  sket!! )
          Vi har afholdt velbesøgte kurser om ”Den digitale arbejdsplads” og ” Lær og forstå din
          kvartalsrapport” og inviterede til en aften med salmedigteren Iben Krogsdal, der måtte aflyses
          grundet manglende tilslutning.
          Vores Lundbækmøde i år havde 125 tilmeldte og formiddagens emne var:
          ”Fremtidens kirkegårde” med oplæg af landskabsarkitekt Martina Rahkonen og efterfølgende 
          gruppearbejde. Der var en hel del graverpersonale som deltog, så når emnet passer, kan vi
          også få dem med! Om eftermiddagen tryllebandt Frederik Lindhardt med sit foredrag om 
          sin far, tidligere biskop Jan Lindhardt, der led af Alzheimers: ”Lidt af Far”
          Endnu engang en god lørdag i den gode tradition!
          Vi havde etableret fælles transport til ”Himmelske dage på heden” i Herning, men
          tilslutningen var så lille, at vi måtte aflyse.
          Landsforeningen bruger en del energi på at sikre, at baglandet er enige i den retning og de
          emner de tager op i forhold til kirkeministeren m. fl.
          Lige nu er det største emne den fremtidige styring af folkekirken i almindelighed og
          økonomien i særdeleshed.
          Landsforeningen beder os arrangere debatmøder nu og kirkepolitiske møder, når vi nærmer
          os menighedsrådsvalget.
          Vi forsøger at finde ud af, hvad menighedsrådene ønsker af os – og modtager gerne forslag.



          Næste gang vi holder generalforsamling er der valgt nye menighedsråd, efter det, der 
          kaldes den nye måde. Det er den måde, de fleste af os er blevet valgt gennem rigtig mange år!
          Vores ambassadørordning er ikke blevet den succes, som vi havde håbet. Der er for få 
          menighedsråd, der er tilmeldt sig, så det giver ingen mening at fortsætte. Den lukkes
          derfor endegyldigt ned.
         Tak for det forgangne år!
      
         Louise Christiansen ville gerne vide, hvorfor delegeretmødet på Nyborg Strand ikke ligger på 
         en fast dato.
         Carsten Bøgh Pedersen: Det er meget svært, da Nyborg Strand, som er det eneste sted, der 
          har faciliteter med nok mødelokaler og sovepladser og i øvrigt en central placering, er meget
         optaget!! Skal booket flere år frem! Dog uheldigt, at det ramte grundlovsdag i år!
         Skal booket flere år frem! Dog uheldigt, at det har ramt grundlovsdag i år!
         Beretningen blev godkendt

ad 3.  Kasserer John Bastrup forelægger regnskabet:  
          Indtægter:                                                        232.080,89                                                            
          Udgifter:                                                          234.342,24
          Årets resultat:                                                     -2.261,35
          Kassebeholdning ult. 2018                              228.624,68
          Indestående i bank ult. 2019                            226.363,33

          Foreningen har en stor formue, og der blev drøftet tiltag til at reducere den evt. ved at lade
          flere deltage i delegeretmødet på MF Himmerlands regning. Der blev ikke truffet nogen
          beslutning! 
          Regnskabet blev godkendt

ad 4.  Der er menighedsrådsvalg i år, så vi afholder som vanligt vores ”akademi” i
          begyndelsen af 2021:
          Det kommer til at foregå over 4 aftener, hvor vi kort indfører de nye medlemmer i, hvad 
          Folkekirken er og menighedsrådenes opgaver!
          Datoerne er: d. 11/1 - 25/1 - 8/2 - 22/2 
          Vi laver DAP-kursus og økonomi-kursus i foråret
           Kurser for formænd og kontaktpersoner vil også blive tilbudt
           Derudover vil vi gerne have ønsker fra medlemmerne!
           Vores Lundbækmøde bliver lørdag d. 30. januar 2021

ad 5.  Vi har som sådan ikke noget budget - vil gerne bruge så mange penge som muligt, 
           men selvfølgeligt fornuftigt!!
           Kontingent nedsættes ikke, da det er Landsforeningen, der får gavn af det – ikke os!!

ad 6.  Ingen indkomne forslag

ad 7.  Evt. 
          Søren Winther fremlagde de 4 punkter, der er blevet offentliggjort på  DAP'en og som skal
          diskuteres på delegeretmødet. 
          Han pointerede, at det er vigtigt, at de delegerede sætter sig ind i stoffet!
          1.  LF som arbejdsgiverorganisation: Det er vi som sådan, men vi mangler forhandlingsretten
          2.  Folkekirkens styrelse
          3.  Folkekirkens liturgi
          4.  Drejer sig om en vedtægtsændring til valg til Landsforeningen:
               Stifterne skal mindst stille med 2 kandidater, da det er mest demokratisk



ad 8.  Til stemmetællere blev valgt:  Uffe Sørensen
                                                          Gert Christensen
                                                          Anne Steenberg

ad 9. Valg af 12 delegerede:
         Der var 42 stemmeberettigede til stede
         Der skulle sættes 6 krydser på hver stemmeseddel
         Der  blev afgivet 42 gyldige stemmesedler
         
           Delegerede:
         
          1.  Anne Steenberg                                       24 stemmer
          2.  Uffe Sørensen                                          22   -
          3.  Finn Munk                                               21   -
          4.  Jytte Abildgaard                                      19    -
          5.  Søren Winther                                         18    -
          6.  Louise Christiansen                                 14    -
          7.  Poul Sørensen                                          13    -
          8.  Susanne Pendlmayr                                 12    -
          9.  Birthe Lauritzen                                       11    - 
          10. Alice Bertelsen                                        11    -
          11. Marianne Andersen                                 11    -
          12. Per Jensen                                               10    -
          
          Suppleanter:
         
           1. Karin Munk                                                9    -
    2. - 7. Gitte Hvid Christensen                               7    -
              Anders Koch                                               7    -
              Jens Niss                                                     7    -
              Lis Jepsen                                                   7    -
              Grete Bach                                                  7    -
              Inge Juul Rasmussen                                  7    -                                                               
  8. + 9. Ejvind Nørgaard                                          5    -
              Bente Lægaard                                           5    -
        10.Christen Kristensen                                     3    -
               Ved stemmelighed trækkes der lod!
          
          Der holdes formøde tirsdag d. 19. maj kl. 19 i Støvring Sognegård – alle, der ønsker at
          deltage på Nyborg Strand er velkomne. Hvis man har kendskab til nogen, der tilmeldt uden
          om foreningen, er de også velkomne
          Der arrangeres fælleskørsel.      

                                                                                                    Referent Anne Steenberg


