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13-03-2020 
 
Generalforsamlingen afholdes den 3. marts 2020, kl. 19.00 i sognegården i Brovst, Kirkegade 
75. 
 
 
 
Generalforsamlingen har følgende program: 
 
 

⮚ Foredrag med Sofie Due, der driver firmaet Hello Church, over emnet KOMMUNIKATION. 
 

 

⮚ Ordinær generalforsamling. 
 

1. 
Valg af dirigent. 
Orla Højmark blev valgt.  
Orla Højmark bemærkede, at generalforsamlingen ikke var varslet med min. 1 måneds 
varsel. 
De fremmødte accepterede, og generalforsamlingen kunne fortsætte. 
 
 
2. 
Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 
Erik Schmidt fremlagde bestyrelsens beretning.  
Beretningen blev godkendt. 
 
3. 
Godkendelse af revideret regnskab. 
Otte Ladegaard gennemgik regnskabet med forklarende kommentarer. 
Regnskabet godkendt. 
 
 
4.  
Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. 
Kurset “Arbejdsgiver i Praksis” ønskes. 
 
Kunne vi få et kursus om det forestående valg? Nej fra Landsforeningen, da vi havde et lille 
kursus i 2019. Vi synes dog, vi har brug for det nu, hvor valget nærmer sig. 
 
 
5. 
Drøftelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år. 
Samme som 2019. 
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6. 
Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde, der afholdes 
5. – 7. juni 2020. (Forslag til delegerede skal være formanden i hænde senest 20. februar). 
Valgt til delegerede: 
Gerda Nielsen (Brovst) - stedfortræder:  Erik Schmidt 
Gurli Mose Pedersen (Torslev-Ø.Svenstrup)  -  stedfortræder: Otto Ladegaard 
Edmund Jensen (Ingstrup-V. Hjermitslev)   -  stedfortræder:  Jens Kristian Holm 
 
7. 
Indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 20. februar). 
Ingen forslag indkommet. 
 
 
8. 
Eventuelt. 
Der blev diskuteret struktur, herunder distriktsforeningernes form. Skal vi have en anden 
geografi? Større enheder? Der bliver færre og færre, der deltager i generalforsamlingen. Og 
svært at få nye medlemmer til bestyrelsen. 
Forslag til den årlige kirketur: At vi igen kommer til et lokalt sted. Kirkebesøg i Jammerbugt 
ønskes. Foreningen har tidligere været alle sogne igennem, og tiden kan nu være kommet 
til, at vi igen besøger vore “egne” kirker. Også set i lyset af, at der jo hver 4. år kommer nye 
folk i menighedsrådene, 
 
 
For referatet 
Gurli Mose Pedersen 


