
Referat fra generalforsamlingen i distriktsforeningen Budolfi Provsti, Aalborg stift, 

10.marts 2020. 

 

Dagsorden: 

                  

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning ved Inger Beyer 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Kommentarer til og godkendelse af formandsberetning og regnskab 

5. Fastsættelse af kontingent for næste år 

6. Valg af delegerede til årsmødet på Nyborg Strand  

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Drøftelse af eventuel fælles dåbsinitiativ i provstiet 

9. Menighedsrådsvalg 2020 -  Valgforsamling 12 maj 2020 og Valg i november 2020. 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 

 

Ad 1: Lars Pedersen, Budolfi provstiudvalg, blev valgt. 

 

Ad 2: Formand Inger Beyer, Hasseris, gjorde i sin formandsberetning opmærksom på, at det 

er vanskeligt at virke som distriktsforening, når der generelt er så svag en opbakning 

omkring distriktsforeningens arbejde.  

Den ringe opbakning er årsag til, at distriktsforeningen har indkaldt til generalforsamling i 

samarbejde med provstiudvalget og forud for generalforsamlingen har sat provstiets arbejde 

omkring dåbsproblematikken (faldende dåbstal, drop-in-dåb m.v.) på dagsordenen. Det er en 

god måde at arbejde på, men det ændrer ikke ved, at spørgsmålet stadig hænger i luften: 

Hvad er det menighedsrådene i Budolfi provsti vil med distriktsforeningen? 

 

Distriktsforeningen har med en vis succes forsøgt sig med at holde møder om personalepleje, 

da det er en af menighedsrådenes væsentlige opgaver som arbejdsgiver i forhold til det 

ansatte personale at sørge for et godt arbejdsklima på arbejdspladsen. Distriktsforeningen har 

også udbudt et kursus til menighedsrådsmedlemmer i brugen af DAP. Ligeledes er der i det 

forløbne år afholdt at godt og meget søgt kursus for valgbestyrelser – i samarbejde med 

Nordre provsti. 

 

Fremover bliver arbejdet mellem provstier væsentlig – bl.a. om menighedsrådsvalget. At 

sidde i menighedsråd er et vigtigt arbejde, som vi vil fejre i 100året for oprettelsen 

Landsforeningen af menighedsråd. Det fejres bl.a. på Nyborg Strand senere på året. 

 

Ad 3: Kasserer Niels Christian Kobbelgaard fremlagde regnskab for 2019 og budget for 

2020. Se vedhæftet fil. 

 

 Ad 4: Formandens beretning blev godkendt. Ligeså kasserens reviderede regnskab 

 

Ad 5: Forslaget fra distriktsforeningen om at fastholde samme kontingent i 2020 som for 

2019 blev godkendt. 



 

Ad 6: Følgende blev foreslået som delegerede til årsmødet på Nyborg Strand. Der skulle 

vælges 5 delegerede. I nævnte rækkefølge blev valgt: 

Inger Beyer med 20 stemmer 

Nina Peuliche med 19 stemmer 

Christen S. Sinding med 15 stemmer 

Allan Størner med 8 stemmer 

Inger Mørk med 7 stemmer 

 

Kurt Freiheit med 3 stemmer blev ikke valgt. 

 

Ad 7: Der var ikke kommet ”indkomne forslag” 

 

Ad 8: Punktet blev taget op på generalforsamlingen, for at samle op på Professor Dr. Teol. 

Peter Lodbergs foredrag forud for generalforsamlingen: ”Dåb i en sekulariseret tid” – og den 

efterfølgende samtale. Det blev besluttet, at 

• Den i provstiets nedsatte dåbsinitiativgruppe tager aftenens emner og input op og 

sender tankerne ud til menighedsrådene. 

• Det blev ønsket, at et kommende ”dåbs-møde” skulle være med en ”ikke-faglig” 

person – en ”udefra”, som kunne give oplæg. Niels Brunse blev nævnt som mulig 

oplægsholder til et kommende møde. 

• Når vi taler sammen teologer og menighedsrådsmedlemmer - og melder noget ud, skal 

vi passe på lixtallet. 

 

Ad 9: Provstiudvalgsformand Peter Stilling kom med et oplæg om det kommende valg med 

valgforsamling 12. maj og orienteringsmøde 6.september og valget i november 2020. Han 

opfordrede til, at vi alle tager kontakt til 10 personer og inviterer dem med til møderne den 

12.maj. Italesæt den gode historie om valg og indflydelse. Tal valget op! 

Ideen med at lave fælles annoncering i provstiet mhp. mødet 12.maj og 6.september blev 

taget godt i m ød. Vi satser på annoncering i Nordjyske, på Facebook og igennem 

biografreklame. Provstiet afholder udgifterne. Det blev foreslået at reklamemanden Klavs 

Burmester blev koblet på opgaven. Domprovsten går videre med sagen i samarbejde med 

distriktsforeningen. 

 

Ad 10: Der var intet under evt.. 

 

Dirigent Lars Pedersen takkede for god ro og orden og generalforsamlingen takker Lars 

Pedersen for med sikker hånd at føre os gennem generalforsamlingen. 

 

Sognepræst Hanne Dahl, Budolfi, afsluttede aftenen med gode ord om at være bundet til 

fremtiden! 

 

For ref. Niels Christian Kobbelgaard 

 

 

 

 


