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Referat fra generalforsamling 2020 
mandag, den 9. marts 2020 kl. 19.00 

i Marie Magdalene sogns konfirmandstue 
 
 
Ad 1    Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. 

Dirigent: Birthe Jensen, Grenaa sogns menighedsråd. 
Referent: Johanne Konradsen, Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråd. 
Stemmetællere: Knud Sejersen, Ørsted menighedsråd og Peter Ove Binzer Kristensen, 
Marie Magdalene-Koed menighedsråd. 
 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 

Ad 2     Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 
Formanden Hans Jørgen Jensen aflagde på bestyrelsens vegne beretning og nævnte her-
under: 
Bestyrelsen har i 2019 afholdt 6 møder. 
Følgende arrangementer er gennemført: 
1. Sommerudflugt 20.05. 2019 til Koed og Kolind Kirker med fortælling om de to kirker 

samt kaffebord i Kafé Kolind med fortælling om stedets daglige aktiviteter, der er et led 
i KFUM’s sociale arbejde. 

2. Foredrags- og debataften 03.09. 2019 i Sognegården i Ørum med titlen ”Meningsfuld 
ledelse og vækst i kirken” v/ Poul Langagergård. 

3. På opfordring fra Landsforeningen og efter deltagelse i to strategiseminarer dér har 
bestyrelserne i Favrskov Distriktsforening, Distriktsforeningen for Randers og Omegn 
samt vores forening (Foreningen af Menighedsråd på Djursland og Mols) besluttet at 
forsøge at øge samarbejdet i forbindelse med afholdelse af kurser og udveksling af 
erfaringer. I foråret 2019 var vi værter for et ERFA-møde i Auning for de tre bestyrelser, 
medens et aftalt ERFA-møde i Favrskov Distriktsforening i efteråret 2019 blev aflyst. Et 
fokusområde i de tre foreninger er at udbrede menighedsrådenes kendskab til distrikts-
foreningerne. 

4. Afholdte kurser i 2019. 
29.04. i Ørum ”Arbejdsgiver i praksis” med 21 deltagere fra 7 menighedsråd. 
01.05. i Ørum ”Den digitale arbejdsplads (DAP)” med 14 deltagere fra 7 
menighedsråd. 
10.10. i Ørsted ”Den digitale arbejdsplads (DAP)” med 22 deltagere fra 9 
menighedsråd. 

 
Medlemmer fra bestyrelsen har deltaget i følgende møder/arrangementer i Landsfore-
ningen af Menighedsråd: 
02.03. Formandsmøde i Middelfart 
10.05. Fællesmøde for distriktsforeninger i Aarhus Stift i Nyborg 
10.-12.05 Delegeretmøde/årsmøde i Nyborg 



23.11. Midtvejsmøde i Odense 
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Provstiudvalgsmode 28.11.19 på Diakonhøjskolen i Højbjerg 
Aarhus Stiftsråd havde for første gang inviteret distriktsforeningsbestyrelser i Aarhus Stift 
med til det årlige møde for provstiudvalgsmedlemmer og stiftsrådsmedlemmer, hvor fire 
fra vores bestyrelse deltog. 
 
Sommerplakaten 
På sommerplakaten med sommerkoncerter 2019 i Djurslands kirker var der 31 koncerter, 
arrangeret af 14 menighedsråd. 
 
”Formandsmøde” (Nyt) 
Landsforeningen har i 2020 taget et nyt initiativ, idet man inviterer alle menigheds-
rådsformænd og distriktsforeningsbestyrelser til et såkaldt ”formandsmøde”, der afholdes 
fem steder i landet – vor vores vedkommende den 30.03. kl. 17-21 i Alderslyst Sognegård, 
Silkeborg. 
 
Menighedsrådsvalg 2020 
I 2020 skal alle menighedsråd som bekendt afholde valg på en ny måde.  
Vi afholdt den 20.02. 2020 kurset ”Menighedsrådsvalg 2020” i Sognegården i Ørum, hvor 
der var tilmeldt 62 deltagere fra 26 menighedsråd. Målgruppen var valgbestyrelser, men 
også andre menighedsrådsmedlemmer deltog. Underviser var juridisk konsulent i Lands-
foreningen Mette Bjerring Misser, der efter vores mening var en meget kompetent 
underviser. Vi vil fra bestyrelsens side ønske alle menighedsråd held og lykke med det 
forestående valg. 
 
Formanden uddybede under aflæggelsen af beretningen nærmere indholdet af de 
forskellige møder, arrangementer, kurser m.v., som bestyrelsen har deltaget i/afholdt. 
 
Bestyrelsens beretning godkendtes. 
 

Ad 3     Godkendelse af revideret regnskab for 2019 og orientering om budget 2020. 
Regnskab for 2019 
Revideret regnskab for 2019 blev omdelt, gennemgået og kommenteret af kasserer Jørgen 
Dahl Andersen. Regnskabet udviser et underskud på kr. 12.635,32 mod et budgetteret 
underskud på kr. 12.959,20. Der er bevidst budgetteret med underskud for at bruge af den 
opsparede egenkapital til f.eks. foredrag og kurser.  
Regnskabet godkendtes. 
Budget 2020 
Kasserer Jørgen Dahl Andersen omdelte og orienterede om budget for 2020, hvori der 
også bevidst opereres med et underskud på kr. 16.861,89. 
Budget 2020 toges til efterretning. 
 

Ad 4    Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. 
Bestyrelsen har foreløbig planlagt: 
- Sommerplakat/folder med sommerkoncerter 2020 i Djurslands kirker. 
- Sommerudflugt 26. maj til Dråby og Ebeltoft kirker og kaffebord i Sognegården i Ebel-

toft. 
Herudover forventes: 
- Afholdelse af kurser. 
- Afholdelse af foredrags- og debataften. 



Biskop Henrik Wigh-Poulsen blev foreslået som foredrags-/oplægsholder om kirkepo-
litisk/fagligt emne. 
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Ad 5     Fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år (2021). 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021. 
Menighedsrådenes kontingent til Foreningen af Menighedsråd på Djursland og Mols udgør 
14% af det kontingent, som de menighedsråd, der er medlem her, betaler til Landsfor-
eningen. 
Bestyrelsens forslag godkendtes. 

 
Ad 6     Valg af 6 delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde/årsmøde  

2020 05.-07. juni på Hotel Nyborg Strand).                                                                          
Som delegerede valgtes ved skriftlig afstemning: 
Else Marie Johnsen, Ørum-Ginnerup-Stenvad menighedsråd 
Hans Jørgen Jensen, Marie Magdalene-Koed menighedsråd 
Jørgen Dahl Andersen, Grenaa sogns menighedsråd 
Johanne Konradsen, Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråd 
Peter Ove Binzer Kristensen, Marie Magdalene-Koed menighedsråd 
Birthe Kjeldsen, Grenaa sogns menighedsråd 
 
Stedfortræder er: 
Ingeborg von Hassel, Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråd 
der opnåede 7. flest stemmer. 

  
Johanne Konradsen tilmelder delegerede til årsmødet. De valgte delegerede vil modtage 
mødemateriale direkte fra Landsforeningen ca. 1 måned før årsmødet. 
  

Ad 7     Indkomne forslag. 
Formanden oplyste, at han ikke har modtaget forslag. 

 
Ad 8      Afholdelse af kurser. 

I indkaldelsen til generalforsamlingen er nævnt titler på 11 af de kurser, som Lands-
foreningen udbyder i 2020-2021, og som er gratis for medlemmer. 
De mødte foreslog følgende kurser: 
- Introkursus til DAP - Ny i menighedsrådet - Introduktionskursus for kontaktpersoner 
I det hele taget specielt kurser for nye menighedsrådsmedlemmer. 
Bestyrelsen arbejder videre hermed. 

 
Ad 9     Eventuelt. 

Intet. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
Herefter kaffe. 
 
Generalforsamlingen sluttet kl. 21.30. 
 
Referent: 
Johanne Konradsen 
 

 
_________________________________ ________________________________ 



 Birthe Jensen, dirigent   Hans Jørgen Jensen, formand 
  


