
Vendsyssel Distriktsforening for Menighedsråd 

Ordinær generalforsamling 24. februar 2020 

Bangsbostrand 
 

Referat: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

Jørgen Nielsen, Dronninglund, blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indvarslet. 

Som referent valgtes: Arne Ehrenreich, Skagen. 

Ingen stemmetællere blev valgt. 
 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. 

Formanden, Arne Waage Beck, fremlagde årsberetningen, hvor han blandt andet beklagede, at refe-

raterne fra årets bestyrelsesmøder ikke var blevet tilgængelig på Landsforeningens hjemmeside – 

dels på grund af en fejl i Landsforeningens sekretariat og dels på grund af tabte data. 

Der var i kalenderen afsat en kursusdag i efteråret 2019. Da der i september skulle være en stort an-

lagt provstidag på Hotel Viking for alle menighedsråd og ansatte i Frederikshavn Provsti, valgte be-

styrelsen at droppe kursusplanerne. I den forbindelse undskyldte formanden, at aflysningen alt for 

sent blev viderekommunikeret til distriktsforeningens medlemmer. 

Valgbestyrelserne i Vendsyssel var blevet inviteret til at deltage i Vestvendsyssels kursus vedrø-

rende den nye valglov i Sindal. 

Hvis der blandt foreningens medlemmer er yderligere behov for valgkursus, kan man rette henven-

delse til formanden, hvorefter bestyrelsen vil finde en løsning på dette. 

Landsforeningens delegeretmøde på Nyborg Strand finder i år sted den 5.-7. juni, og der vil blive 

annonceret et formøde – sandsynligvis i uge 21. 

Afslutningsvis opfordrede formanden medlemmer til at komme med forslag til aktiviteter i distrikts-

foreningens regi.  

Kommentarer til beretningen: 

Jytte Schaltz, Abildgård, ville ud fra de tilgængelige referater gerne vide, om bestyrelsen kun havde 

holdt ét bestyrelsesmøde siden sidste generalforsamling. 

Idet Jytte Schaltz gjorde opmærksom på, at hun talte på vegne af hele Abildgård menighedsråd, op-

fordrede hun bestyrelsen til at arbejde på en sammenlægning med Vestvendsyssel.  

Endelig gav Jytte Schaltz udtryk for, at hvis der på landsmødet blev talt om noget, der ville være 

relevant for de enkelte menighedsråd, burde bestyrelsen videreformidle dette. 

Hertil kommenterede flere, at man ikke skulle omskrive Landsforeningens egen omtale af landsmø-

dets indhold. 

Jørgens Nielsen foreslog at man helt nedlagde distriktsforeningens hjemmeside, da den ikke bliver 

opdateret, og så udelukkende anvende Landsforeningens hjemmeside. 

Herefter blev formandens beretning taget til efterretning. 
 

3. Godkendelse af revideret regnskab. 

Kassereren, Jørgen Nielsen, fremlagde og gennemgik regnskabet, der udviste et overskud på 9.420 

kroner, hvilket han beklagede. Det er ikke distriktsforeningens mål at opbygge en kapital. For at 

komme den til livs kunne et underskudsgivende kursus komme på tale. 

Regnskabet blev godkendt. 

 
 



5. Drøftelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent for det efterfølgende år. 

Med dirigentens tilladelse, sprang man i første omgang over punkt 4 for at drøfte budget for 2021 

med fastlæggelse af medlemskontingent. 

Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent med et budget, der gik i 0. 

Tiltrådt af forsamlingen. 
 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. 

Kirsten Poulsen, Hulsig, ønskede at der blev udbudt et kursus om den nye valglov. 

Egon Olesen, Frederikshavn, mente at en stor del af valgbestyrelserne nok havde deltaget på kurset 

i Sindal og opfordrede til at distriktsforeningen hægtede sig på allerede udbudte kurser. 

Formanden fastslog atter, at hvis der er interesse for et valgkursus, så vil det blive arrangeret. 

Steen Hviid Mortensen kunne være interesseret i forslag til, hvordan man får nogen til at stille op til 

menighedsrådene. 

I den forbindelse blev det nævnt, at Brønderslev provsti har hyret Kåre Gade til at holde en peptalk 

om netop dette spørgsmål. 
 

6. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde. 

Til delegeretmødet på Nyborg Strand den 5.-7. juni kan distriktsforening Vendsyssel deltage med 6 

delegerede. 

Ved fristens udløb den 24. januar havde bestyrelsen modtaget 6 kandidatforslag, nemlig: 

Arne Waage Beck 

Arne Ehrenreich 

Lisbeth Dørum 

Jørgen Nielsen 

Kirsten Hylander 

Egon Olesen 

Da man ifølge vedtægterne ikke kan opstille forslag til delegerede eller stedfortrædere efter den  

24. januar, er de 6 nævnte valgt uden stedfortrædere. 
 

7. Indkomne forslag. 

Intet var modtaget. 
 

8. Eventuelt. 

Kirsten Thomsen, Bangsbostrand, ville gerne vide hvor få der var tilmeldt til kurset i efteråret 18, 

siden det blev aflyst. 

Formanden svarede, at omkostningerne i forbindelse med arrangementet var så meget større end 

indtægterne fra de tilmeldte, at det ville være økonomisk uforsvarligt at gennemføre kursusdagen. 

Dirigenten takkede herefter for at generalforsamlingen var afviklet i god ro og orden. 

 

Og formanden takkede dirigenten vel gennemført ledelse af generalforsamlingen og forsamlingen 

for deres fremmøde og aktive deltagelse. 

 

    Dirigent 

 

Jørgen Nielsen 


