
Referat af generalforsamlingen 

i Distriktsforeningen for  

Midt- og Vestsjælland 

i Sorø sognegård den 27. februar 2020 kl. 19.30 

 

 

DAGSORDEN: 

Ad 1 Valg af dirigent Bestyrelsen forslag var Carsten Larsen 
 

Som dirigent valgtes Carsten Larsen, der startede med at erklære, at generalforsamlingen var indkaldt som Landsforeningen 
foreskriver det i sine vedtægter. 
 

Ad 2 Bestyrelsens beretning ved formand Christen Galsgaard 
 
Kære medlemmer i Midt- og Vestsjællands Distriktsforenings ordinære generalforsamling. 
Vi er glade for det talstærke fremmøde til dette års GF, der i fortsættelse af sidste års generalforsamling blev realiseret i en ny 
kontekst, inkl. vi samledes om et måltid, før vi gik til det alvorlige i sådan en ordinær generalforsamling. 
Landsforeningens af Menighedsråd, er vores fællesnævner i den indsats, der realiseres her i vor distriktsforening, og vi har netop 
hørt en af vor distriktsforenings bestyrelsesmedlemmer i Landsforeningens bestyrelse, Bodil Therkildsen, som vi siger mange tak 
for endnu en gang. 
Distriktsforeningen for Midt- og Vestsjælland har i dette år, gennemført en intern rokade, idet formands- og 
næstformandsposterne er byttet om siden sidste generalforsamling. Birthe Vilhelmsen, ønskede af private årsager at blive 
aflastet at blive aflastet i tidsforbruget og ansvaret som formand. Vi blev i bestyrelsen enige om, stille og roligt at ”bytte plads”. 
Derfor blev min opgave at gennemføre resten af året og denne generalforsamling, med god support af næstformand, Birthe 
Vilhelmsen. 
Årets aktiviteter består af de ordinære aktiviteter, der indkaldes til fra centralt hold, af Stiftet og Landsforeningen 
Her skal det kort omtales. 

• Formandsmødet i Landsforeningen i marts. 

• Landsforeningen på Nyborg Strand i maj. 

• Stiftsmødet i marts. 

• Midtvejsmødet i november. 
Disse årlige møder har en fællesskabsidentitet, hvor vi på tværs af sogne, kan beriges med erfaringer, fra succeser og – også 
enkelte fiaskoer. Såvel som der informeres om udviklingen i Folkekirken og – det samlede overblik for udviklingen. 
Vi har i eget regi, haft en række tiltag med etableringen og det samlede overblik af kursus, for jer som vores medlemskreds består 
af. 
Vi må blankt erkende at vi blev meget positivt overraskede, over den markante deltagelse, der var til Budgetlægnings-kurset, der 
blev gennemført i april i Halskov kirke. 
Temadagen her y distriktsforeningen blev der ikke nogen succes ud af. Hvilket naturligvis er en udfordring som vi har taget op, og 
vi er i færd med at sætte et program sammen for et kursus og temadage, hvor vi stræber efter at ramme de interesser, der ligger 
hos jer der er mødt frem her i aften. 
Vi vil bruge denne lejlighed til at promovere jeres interesse, samt engagement i at deltage i disse tiltag. 
Vi anser sådanne lokale kurser, enkelte eller flere, som et godt indspark i udbygningen af samarbejdet om vort fælles mål. Ved 
effektivt og klart at udbrede det fælles og gode kristne budskab. HER er det os – og vore medarbejdere, der skal være DET GODE 
EKSEMPEL, for vore egne kirkegængere og sognebørn. Her er inspiration, fra nær og fjern, god næring til at turde, til at tørre og til 
at gøre, en velplaceret form for Substral. 
Om vi nyder det eller ej, så vil vor Folkekirke også blive fortsat påmindet om påpasselighed, med de samfundsmidler, vi har til 
rådighed. Her er det vores pligt – pligt til at tage vare på, dette gøres med omhu, oprigtighed og omsorg for målsætningen for 
målsætningen og opgaverne der er tiltænkt Den danske Folkekirke. 
Det er således vores opgave at være de første og nærmeste, der varetager, undersøger og tager initiativer til hensigtsmæssige, 
drifts effektiviseringer, på det jordiske plan. Samtidig med at vi er opmærksomme på at holde forkyndelsen aktiv, samt 
fastholdelsen af vore sognebørn stabilt og højt. 
Planerne for det kommende år vil vi kunne meddele mere om i løbet af den kommende måned, og vi vil se frem til den fortsatte 
brede opbakning til foreningens initiativer, og/eller grundige kritik af hvad I som medlemmer – gerne så vi arrangerede i vores 



forenings regi. Vi kan dog allerede nu, meddele, at der efter valgkurset den 11. marts, vil blive efterfulgt af en invitation til en 
besigtigelsestur i bus. Med temaet ”Kirkegården i fremtiden”. Vi vil lørdag den 25. april, besøge skovkirkegårde, moderne 
kirkegårde og få fortalt om indhøstede erfaringer, med forandringen af vores danske begravelses former. 
Jeg vil som formand afrunde min beretning med at sige tak til bestyrelsen for det engagement, som I lægger for dagen, og 
aftenen når det er – sådan det bliver. Tak for åbenhed, fortrolighed og viljen til at ville arbejde for sagen! 
Generalforsamlingens opgave i dag er nyvalg af medlem som ny suppleant til bestyrelsen – nu vores tidligere suppleant, Finn 
Mikkelsen, er trådt ind på den vakante plads – efter Thyge Andersens bortgang. 
Med disse korte udsagn og oplysninger vil jeg afslutte denne årsberetning til generalforsamlingens videre behandling og endelige 
godkendelse. 
 
Knud Iversen havde en bøn til bestyrelsen: Efter valget til nye menighedsråd, vil jeg håbe at bestyrelsen hurtigt efter valget vil 
tilbyde et kursus for nyvalgte rådsmedlemmer. 
 
Hanne Hyldgaard havde et hjertesuk hvor hun mente at der var ting under menighedsmøder, der blev skubbet id under 
gulvtæppet, som det vist nok hedder. 
 

 

Ad 3 Regnskab ved kasserer Per Rasmussen 
 

Resultatopgørelse Regnskab Budget Regnskab Budget Budget 

Indtægter 2018 2019 2019 2020 2021 

      

Kontingent fra menighedsrådene 85.180,42 92,000,00 92.615,00 92.000,00 92.000,00 

      

Kursusindtægter 2.635,00 8.000,00 3.280,00 6.000,00 16.000,00 

      

Renteindtægter 0.00 0 0 0 0 

      

Indtægter i alt 87.815,42 100.000,00 95.895,43 98,000,00 108.000,00 

      

Udgifter      

      

Udgifter vedrørende kurser 2.578,00 8.000,00 31.846,45 6.000,00 16,000,00 

      

Nye initiativer/Temadag 0 20.000,00 0 40.000,00 45.000,00 

      

Møder, kørsel, adm. 22.836,95 23.000,00 13.485,67 18.000,00 23.000.00 

      

Landsmøde med delegerede 52.784,02 60.000,00 50.735,30 60.000,00 60.000,00 

      

Renteudgifter 0 0 39.68 250 250 

      

Bankgebyrer 112,68 200 672,88 750 750.00 

      

Udgifter i alt 78.311,63 111.200,00 68.779,98 125.000,00 14.500.00 

      

Resultat 9.503,79 -11.200,00 27.115,45 -27.000,00 -37.000,00 

      

Balance pr. 11.12      

Aktiver      

      

Sparekassen Sjælland 103.926,90  128.572,64   

      

Aktiver i alt 103.926.90  128.572,64   

      

      



Passiver      

Gæld 3.160,00  3.160,00   

Forud betalinger 0  50   

Formue 103.926,90  127.882,35   

      

Passiver i alt 103.926.90  128.572,64   

      

Per Rasmussen      

Kasserer      

      

Foranstående regnskab er gennemgået og med bilag, samt bankoplysninger har ikke givet anledning 

til bemærkninger.      

      

Carsten Larsen  Knud Lindhardsen   

              Revisor  Revisor    

      

      

Specifikationer af udgifter:      

      

Møder, kørsel, adm. 9.421,30     

Generalforsamling med spisning 5.064,60     

Kørsel, brobizz, bestyrelsesmøder og kurser 4.711,60     

Midtvejsmøde 3.711,10     

Spisning ved bestyrelsesmøder 3.639,95     

      

I alt 22.800,95     

      

      

Landsmøde med delegerede      

Mødeafgift 32.800,00     

Hotelværelser 15.500,00     

Diæter 1.800,00     

Kørsel, brobizz 2.204,02     

Vin ved middag 480     

      

I alt 52.784,02     

      

      
 

 
Ad 5 Indkomne forslag 

Ændringsforslag til vedtægter for Midt- og Vestsjælland På den ordinære generalforsamling den 27. februar 2020 
§ 7 Dagsorden for generalforsamlingen. 
Pkt.4, drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. Pkt.5. Drøftelse af budget, og fastsættelse af medlemskontingent for 
det efterfølgende år. 
 
Bestyrelsen foreslår at ovenstående ændres til: Dagsorden for Generalforsamlingen § 7 Pkt. 4 fastholdes uændret. 
Pkt. 5 ændres til følgende: Drøftelse af indeværende års budget, samt ramme vilkår for budget udarbejdelsen for   det kommende 
forenings år. - Resulterende i en fastsættelse af kontingent for det kommende forenings år. 
 
BEGRUNDELSE: Generalforsamlingen i 2019, konstaterede den indtil da anvendte budget drøftelse, og budgetterings metodik, var 
uhensigtsmæssigt. Med den foreslåede korrektion, vil generalforsamlingen, får mulighed for at kommentere på indeværende års 
budget. Såvel som generalforsamlingen gives konkret mulighed for drøftelse af rammevilkårene for det kommende års budget, 
for de i pkt. 4. På dagsordenen anbefalede opgaver.  
 
 
§ 8 stk. 1 lyder (i dag) således: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 lægfolk og 1 præst. Alle medlemmer af 
menighedsråd i Roskilde stift er valgbare; men der vælges minimum 3 medlemmer fra hvert af Slagelse og Ringsted-Sorø 



provstier. Bestyrelsen vælges på den første ordinære generalforsamling efter hvert menighedsrådsvalg og fungerer indtil der er 
valgt en ny bestyrelse. 
 
Bestyrelsen foreslår at ovenstående ændres til: 
Bestyrelsen § 8 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Alle medlemmer af Distriktsforeningen for Midt- 
og Vestsjælland er valgbare: Der vælges min. 3 medlemmer fra hvert af Slagelse og Ringsted-Sorø provstier. Bestyrelsen vælges 
på den første ordinære generalforsamling efter hvert menighedsrådsvalg og fungerer indtil der er valgt en ny bestyrelse. 
BEGRUNDELSE: Bestyrelsen mener at teksten til det første afsnit skal strammes op, således at der vælges 7 medlemmer til 
bestyrelsen. Da præster er medlemmer af menighedsrådet, kan de naturligvis vælges hvis de stiller op på den første 
generalforsamling efter et menighedsrådsvalg. Derudover er det indlysende, at det er medlemmer af Distriktsforeningen for 
Midt- og Vestsjælland der er valgbare. Bestyrelsen for Midt- og Vestsjælland den 27. februar 2020 
 

Ad 6 Valg af delegerede 2020 

Valgt som delegerede blev:  
Christen Galsgaard, Birthe Vilhelmsen, Per Rasmussen, Grete Germain Petersen, Peter R. Lassen. Finn Mikkelsen og Mogens 
Valentin Nielsen, Else Eriksen, Vita Friis og Asger Bang. 
 
Som suppleanter valgtes: 
Klaus Gylling, Carsten Larsen og Tove Madsen. 
 

Ad 7 Eventuelt 
Der var ingen af de tilstedeværende der havde noget tema under eventuel. 
 

Referent: Mogens Valentin Nielsen 

 


