
 

Odder –Skanderborg Distriktsforening 

Referat fra ordinært generalforsamling i Odder-Skanderborg Distriktsforening tirsdag den 

10. marts 2020 kl. 17.00 i Kirkecenter Kirkebakken, Kirkebakken 4 i Skanderborg. 

Formand Karen-Bodil Ravn bød de fremmødte velkommen til den ordinære generalforsamling. En 

særlig velkomst var der til Tom Ebbe Jacobsen fra Landsforeningen for Menighedsråd. 

 

 Herefter gik man over til den udsendte dagsorden: 

  

Dagsorden: 

1. Valg af Dirigent 

2. Forlæggelse 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 delegerede og stedfortræder til Landsforeningens delegeretmøde. 

      7.   Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 1 måned        

            før Generalforsamlingen) 

      8.   Eventuelt 

 

Ad 1. Niels Peter Skrubbeltrang blev valgt. Efterfølgende konstaterede dirigenten, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet endog med en udsendt reminder og dermed 

beslutningsdygtig.  

 

Ad 2. Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.  

Der er blevet afholdt en del bestyrelsesmøder. Distriktsforeningen har været repræsenteret på 

Årsmødet med 7 delegerede. To bestyrelsesmedlemmer har deltaget i midtvejsmødet den 23. nov. 

2019.  Flere kurser har været udbudt igennem året, men kun valgkurset blev gennemført med stor 

deltagelse. 

Herefter blev beretningen godkendt! 

 

Ad 3. Carsten Bach Kristensen gennemgik det reviderede regnskab.  Samarbejdsaftalen omkring 

ajour føring af hjemmesiden er ophørt, og har i 2019 betydet en besparelse på ca. 5.744 kr. Denne 

opgave varetages fremover af Landsforeningen. 

Herefter blev regnskabet godkendt! 

 

Ad 4. Formanden gennemgik Landsforeningen kursusmateriale for 2021. På førstkommende 

budgetsamråd (8. sep. 2020) i Skanderborg provsti , vil K-BR redegøre for de udbudte kurser i 2021 

som især henvender sig til "nye medlemmer af menighedsråd", "nye formænd/næstformænd" og 

"nye kontaktpersoner". Odder Provsti er også interesseret i at få oversigten af Kurser for 2021 til 

fremlæggelse på deres samråd i september. Herudover vil der også blive henvist til de øvrige kurser, 

som annonceres på DAP.  



 

 

 

Man er dog altid velkommen til at deltage i de kurser, der bliver opslået i de øvrige 

distriktsforeninger i Stiftet 

 

Ad 5. Carsten Bach Kristensen fremlagde bestyrelsens oplæg til budget 2021 som blev godkendt, 

idet kontingentet forbliver uændret.  

 

Ad 6. Til delegerede på Landsforeningens årsmøde i Nyborg i dagene 5. - 7. juni 2020 blev 

følgende valgt: 

 Karen-Bodil Ravn 

 Jens Peter Petersen 

 Mogens Stig Kristensen 

 Erling Mikkelsen 

 Ida Pedersen 

 Kirsten Brix 

 Carsten Bach Kristensen 

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.  

 

Ad 7. Der var ikke indkommet forslag! 

 

Ad 8. Tom Ebbe Jacobsen talte om markedsføringen af Landsforeningen, og om problematikken 

omkring sognebåndsløsning, hvor eksempelvis flere sogne lægges sammen. Et sognebånd løses til 

sognepræsten og ikke til sognet..   

På årsmødet i 2021 er der valg til Landsforeningens bestyrelse, og her var der en opfordring fra 

Tom Ebbe Jacobsen til, at man stemmer på lokale kandidater fra Stiftet. 

 

Sluttelig takkede Formanden for fremmødet og den gode ro og orden, med en særlig tak til dirigent 

Niels Peter Skrubbeltrang for arbejdet. 

 

 

 

-------------------------------------                                                -------------------------------- 

Niels Peter Skrubbeltrang               Karen. Bodil Ravn 

Dirigent                Formand 

 

 

 

 

Referent. Anders Lindberg 

                Sekretær 


