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Distriktsforeningen af Menighedsråd i Aarhus    

Generalforsamling, torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00  

Johannesgården, Skt. Johannes Allé 1, 8000 Aarhus C.  

DAGSORDEN  

1. Valg af dirigent og stemmetællere  

Bestyrelsen havde indstillet Knud N. Mathiesen som dirigent, og han blev valgt af 

generalforsamlingen. 

D. 16.12.2019 blev der indkaldt til generalforsamlingen, og der blev udsendt 

dagsorden i januar 2020. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen således er blevet indkaldt i 

overensstemmelse med vedtægterne. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.  

Bestyrelsesmedlem Birgitte Pedersen havde meldt afbud pga. sygdom. Hilsen blev 

overbragt af formanden, Per Godsk.  

Per Godsk præsenterede kort bestyrelsen og redegjorde for aktiviteter siden sidste 

generalforsamling. Der blev henvist til kursustilbud, som ligger på et overkommeligt 

udgiftsniveau. Vi har lige afholdt et valgkursus, som præsenterede de nye valgregler. 

Der blev udleveret forskelligt materiale, som kan hentes på Landsforeningens 

hjemmeside. Fælles markedsføring i forbindelse med menighedsrådsvalget kunne 

være en god strategi. Distriktsforeningen kunne støtte sognene i Aarhus med at 

håndtere det store antal af nytilflyttede borgere i byen.  

26. maj vil der blive afholdt møde for delegerede på Nyborg Strand i 

Johannesgården. 30. marts er der formandsmøde i Silkeborg for 

menighedsrådsformænd, hvor også Distriktsforeningsbestyrelsesmedlemmer er 

inviteret.  

Spørgerunde: 

Evalueringsmøde efter Nyborg Strand sidste blev aflyst pga. for få tilmeldte. 

Per Godsk: Vigtigt at vi får fulgt op på beslutninger på Nyborg Strand. 

Da Aaby Sogn indførte 2-årig valgperiode i 2012 medførte det, at flere unge kom ind 

i menighedsrådet. Aaby Sogn fortsætter med 2-årig valgperiode. 

Boris Sandvad: Annoncering af 2-årig valgperiode kunne sikkert klares ved 

henvendelse til kommunikationsmedarbejderen i Kannikegade, Brian Ørnbøl. 
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Leif Jensen: Landsforeningen er gerne behjælpelige med at hjælpe også sogne med 

2-årig valgperiode med annoncering. 

3. Godkendelse af revideret regnskab.   

Leif Jensen gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev godkendt.  

Formue pr. 1.1.2019: kr. 4.491,77 

Formue pr. 1.1.2020: kr. 40.583,71 

4. Indkomne forslag.  

Der er ikke indkommet forslag. 

5. Drøftelse af fremtidige opgaver.  

a) Kursustilbud      b) Liturgi – debatten 

ad a) Kursus om hvordan vi kan skaffe nye menighedsrådsmedlemmer? 

Knud: Det haster med at arbejde med dette emne. 

ad b) Forslag om at rejse liturgidebatten har foreløbig ikke vundet 

gehør.  

Midtvejskonference i Odense i april indkaldt af biskopperne. 

6. Drøftelse af budget, samt fastsættelse af medlemskontingent for 2021 

Leif Jensen: Bestyrelsen indstiller, at vi i lighed med Landsforeningen 

fastholder den eksisterende medlemskontingent. Uændret kontingent 

blev godkendt. 

7. Orientering fra Landsforeningen af Menighedsråd ved bestyrelsesmedlem Tom Ebbe 

Jacobsen, Silkeborg 

Landsforeningen fylder 100 år på søndag d. 1. marts. Dronningen har sendt afbud til 

Landsforeningens årsmøde. Dannebrogsgarden optræder udenfor hotellet, når vi 

kommer. Inge-Lise Pedersen har arbejdet på en bog om Landsforeningen. Der bliver 

forskellige oplæg og temamøder på årsmødet. Det handler lidt om Nord- og Sydslesvig i 

år. Der er noget om menighedsrådsvalg og demokrati. Menighedsrådene har en høj 

gennemsnitsalder, men det betyder ikke, at tingene ikke fungerer. Vi skal ikke gå efter 

alder og køn, men om det er personer, som interesserer sig for Folkekirken. 

Kirkeministeren ønsker bloktilskud i stedet for løn til præsterne fra staten. Hvordan løser 

vi pensionspuklen? En tjenestemand får 57 %  af sin løn i pension. Ny valgform til 

Landsforeningens bestyrelse. Stifterne er ikke på forhånd sikret repræsentation i det nye 

forslag til valgform. Jeg vil hellere give mulighed end straf. Organisering af 

provstiudvalgsmedlemmer. Hvis provstiudvalgsmedlemmer ikke er organiserede, står 
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Provsteforeningen for meget alene. Provsten skal (principielt) ikke være formand for 

Provstiudvalget, og præsten skal ikke være formand for menighedsrådet, men jeg er 

opmærksom på, at der kan være undtagelser. Kirken skal ikke spændes for en klimavogn. 

I mit eget sogn (Balle) er vi grøn kirke. Den nye kirke i Balle opvarmes med vedvarende 

energi. Jeg vil anbefale, at vi opstiller 2 kandidater på Nyborg Strand i stedet for 3.  

Mødet for distriktsforeningerne bliver ikke d. 4. maj pga. den megen festivitas samme 

aften. 

Boris Sandvad: Langt de fleste provstiudvalgsmedlemmer er medlem af et menighedsråd. 

Hvordan kan dette håndteres i forhold til en særlig forening for 

provstiudvalgsmedlemmer? 

Tom Ebbe Jacobsen: Provstestillingen: Vi har ikke nogen færdige svar. 

8. Årsmøde 5. -7. juni på Nyborg Strand.  Orientering om praktiske        

           Forberedelser.  Landsforeningen markerer 100 års jubilæum.  

Der henvises til det, som allerede er nævnt. 

9. Valg af 21 delegerede til årsmødet.  

7 bestyrelsesmedlemmer: Per Godsk spurgte, om bestyrelsen havde 

generalforsamlingens opbakning til deltagelse som delegerede. Der var tilsagn hertil 

på generalforsamlingen. 

Herudover blev 14 valgt som delegerede og 3 personer som suppleanter for de 

delegerede til årsmødet på Nyborg Strand. 

Oversigten over alle valgte er udarbejdet som bilag til dette referat. 

Hvis der er årsmødedeltagere, som ikke er delegerede kan de træde til som 

delegerede i sidste øjeblik. 

10. Eventuelt.  

Boris Sandvad: Det første sted, hvor kvinderne fik valgret var til menighedsrådene 

(allerede i 1903) 

Referent: Villy Schmith                                                                                         


