
Referat af generalforsamling i Distriktsforeningen for Lemvig Provsti  
24. februar 2020 i Kirkehuset i Lemvig. 
 

1. Valg af dirigent 
Ebbe Ravn Sørensen blev valgt og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt 
indkaldt. 
 

2. Bestyrelsens beretning v. formand Iben Tolstrup 
Formanden påpegede udfordringen ved at være en distriktsforening i Lemvig Provsti, men at det trods 
alt er mere meningsfuldt end det har været i flere år: 
En af udfordringerne er brug af DAP’en. Alvorligere er, at det bliver vanskeligere at være folkekirke i 
de tyndt befolkede områder af Danmark. Ikke p.g.a. manglende opbakning og engagement fra 
befolkningen, men først og fremmest af økonomiske grunde, som stiller menighedsrådsmedlemmerne 
over for nye udfordringer og behov for nytænkning især vedr. struktur og også præstestillinger, hvor vi 
er udfordret af manglende ansøgere og nedskæringer økonomisk. 
 
Løsenet er samarbejde: med provst og provstiudvalg og med biskop og stiftsudvalg, afholdelse af 
kurser i samarbejde med HR-konsulenterne Helene og Susanne ansat af Holstebro-Struer og Lemvig 
provstier. Møde i bispegården 28. november kom i stand på initiativ af biskop Henrik Stubkjær og 
formand for Stiftsudvalget Karl Georg Pedersen og distriktsforeningens formand – med det formål at 
styrke sammenhængskraften mellem læge og gejstlige og sætte fokus på kirkens liv og vækst lokalt: 
menighedsrådsvalget 2020 og kirkens ”ny” liturgi. 
Distriktsforeningen ønsker at støtte og inspirere menighedsrådsmedlemmerne i deres arbejde med 
kirkens liv og vækst lokalt. Der har ikke været udbudt kurser, men er blevet henvist til 
Landsforeningens kurser. I 2020 inviterer distriktsforeningen til valgkursus 2. april og efter valget til 
weekendkursus for alle menighedsrådsmedlemmer. Desuden arbejdes med planer om inspirationsdag 
”Mød din østeuropæiske nabo”. 
Ved årsmødet på Nyborg Strand deltog 2 menighedsrådsmedlemmer uden for distriktsforeningens 
bestyrelse samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden var til stede i kraft af medlemskab af 
Landsforeningens bestyrelse. Ønskeligt om i år at være lige så stærkt repræsenteret – LM fejrer 100 
års jubilæum. 
Tak til sognepræst Margrethe Bendtsen for hendes uformelle deltagelse i bestyrelsens arbejde. Da 
hun har fået nyt embede pr. 1.febr. i Vemb-Gørding-Bur kan hun ikke være med længere. Men det er 
ønskeligt med 2 præster i bestyrelsen frem over. 
 

3. Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab 
Kasserer Bente Serup gennemgik det reviderede regnskab, som blev godkendt. 

 
4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år 

Formanden orienterede om planer for 2020, der som bekendt er valgår til menighedsrådene – med 
nye valgregler, der lægger sig op ad regler for valg til folkelige foreninger. 
Distriktsforeningen inviterer sammen med Provstiudvalget til kursus for alle valgbestyrelser i Lemvig 
Provsti, den 2. april i Bøvling Sognehus. Invitation er udsendt til formænd for menighedsråd og for 
valgbestyrelser. 
I samarbejde med personalekonsulenterne afholder Distriktsforeningen et internatkursus i 
begyndelsen af 2021 for alle (ny)valgte medlemmer af menighedsrådene. Der vil blive lagt vægt på 
både socialt samvær og fagligt indhold. 
Efter henvendelse fra Bøvling Menighedsråd og inspireret af møde i Viborg Stift med emnet ”Mød din 
østeuropæiske nabo”, overvejer Distriktsbestyrelsen at planlægge et lignende møde i Lemvig Provsti. 



En ide der blev bifaldet af de fremmødte. 
 

5. Drøftelse af valg til menighedsråd og provstiudvalg 
Generalforsamlingen tilslutter sig, at menighedsrådene frit vælger medlemmer til Provstiudvalg og 
Stiftsråd uanset om de medlemmer, der vælges, er med i et menighedsråd eller ej. Det er en god 
demokratisk holdning at overlade valget til menighedsrådene, uden at pålægge dem særlige 
restriktioner. 
 

6. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for 2020 
Uændret 
 

7. Valg af 4 delegerede og 2 stedfortrædere til Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde på Nyborg 
Strand den 5.-7. juni 2020 
Valget sker blandt medlemmer af menighedsrådene i Lemvig Provsti. Alle er velkomne til at melde sig. 
Delegerede der deltager: IngeMarie Andersen, Bente Serup, Johannes Vigh og Ebbe Ravn Sørensen. 
 

8. Hilsen fra provst Ole Rasmussen 
Der blev bragt en hilsen fra provsten. 
 

9. Eventuelt 
Carlo Hald orienterede om arbejdet i Stiftsrådet. De drøftelser der foregår er inspirerende og 
idegivende for stiftets arbejde. Rådet er repræsenteret i Fællesfonden og administrerer stiftsmidlerne. 

 
Referat Inge Marie Andersen 
   
 
 


