
GENERALFORSAMLING 

Distriktsforeningen af Menighedsråd i Kolding Provsti. 

Tirsdag den 3. marts 2020 i Simon Peters Hus, Kolding.  

 

1) Valg af dirigent 

Hans Kurt Gade blev foreslået og valgt med akklamation 

Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen er lovlig indkaldt 

 

2) Bestyrelsens beretning 

Beretningen er vedlagt.  

- Fremsættelsen af forslag på sidste års delegeretmøde blev drøftet.  

- Vil det være muligt at der arrangeres kurser for de menighedsråd, som vælges for en kun toårig 

periode? – Per DP svarede, at kursusafdelingen på landsforeningens sekretariat er opmærksom på 

det, og holder gerne kurser, når de efterspørges. Så tag endelig at efterspørg dem.   

- Kunne Distriktsforeningen spille en rolle i kirkernes grønne omstilling? Tage initiativer, sætte 

noget i gang? 

Henning (Tyrstrup) og Marianne (Simon Peters) fortalte om erfaringer med grøn kirke.  

 

3) Godkendelse af det reviderede regnskab for 2019 

Regnskabet er vedlagt  

Regnskabet blev godkendt 

Bankbeholdningen er pæn. Bestyrelsen har ønsket at spare op, så der er gode muligheder for at 

afholde kurser efter det kommende menighedsrådsvalg, hvor der som regel er stor efterspørgsel.  

 

4) Drøftelse af opgaver i det kommende år 

Distriktsforeningen har tre hovedopgaver: 1) afholde kurser 2) vælge delegerede til årsmødet 3) 

arrangere provstidag sammen med provstiudvalget, - den afholdes traditionelt i oktober 

 

5) Drøftelse af budget og fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen tænker at vi i år skal sende vores fulde antal delegerede til årsmødet, det vil sige 6 (og 

ikke kun 4 som sidste år). Grund: for at så mange som muligt kommer til at opleve 

landsforeningens 100-års jubilæum.  

 

6) Indkomne forslag 

Ingen forslag er indkommet 

 

7) Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens årsmøde 

Forslag: 

Jørgen Dahl 

Ingen Bunkenborg 

Marianne Jespersen 

Henning Madsen 

Else Kirkegaard Simonsen 

Anette Jorsal 

Alle blev valgt 



Suppleanter: 

Vi spørger hver for sig i vores menighedsråd, om nogen vil være suppleanter. Det gør vi indenfor 

kort tid, 14 dage, og melder tilbage til Jørgen Dahl.  

Forslag: Lise Fuur Andersen (Nr. Bjert) 

 

8. Eventuelt 

Anette Jorsal: Ønske om at vi får bedre muligheder for at give gaver til vores medarbejdere. De 

nuværende nye regler er rigide. 

Flere i forsamlingen deler opfattelsen og er forargede.  

Der var tilslutning til følgende: De delegerede skal tage det med på ÅRSMØDETY. 

 

Dataforordningen, GDPR, har gjort det umuligt at bringe navnestof i kirkebladet. Det er også 

rigidt. Også dette beder vi de delegerede tage med på årsmødet. 

- Ældre mennesker mangler navnestoffet, ved begravelser eller konfirmationer.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


