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Til Menighedsrådene i Helsingør Stifts Distriksforening Sydøst. 

 

Referat af generalforsamlingen tirsdag den 10. marts 2020  

i Vejleå Kirkes sognegård, Ishøj Boulevard 1, 2635 Ishøj 

 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Søren Ødum Nielsen blev valg som dirigent, Otto 

Mønsted Nielsen som referent og Hans-Henrik Nielsen og Søren Abildgaard som 

stemmetællere. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. Formanden Tommy Carlsen sagde 

. 

• Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder hvoraf de 2 har været fællesmøder med Frederiksborg og 

et formøde samt et evalueringsmøde med årsmødet i LM 

▪ bestyrelsen mangler en præsterepr.  
▪ Jeg har som formand deltaget i arbejdsmøder i LM om uddannelses aktiviteter og om et 

forsøg med at LM fungerer som sekretariat for Distriktsforeningens kursustilmeldinger. 

▪ Jeg har deltaget i flere møder om LM som arbejdsgiverorganisation, formandsmøde, 

midtvejsmøde, møde for Provstiudvalgsmedlemmer og Møder i en ERFA gruppe for 

formænd  

▪ Jeg har på grund af alvorlig sygdom været nødt til at melde afbud til forskellige aktiviteter, 

hvor vores næstformand Hans-Henrik har taget over på allerbedste vis. Der er afholdt fælles 

delegeretmøde og evalueringsmøde vedr. landsforeningens årsmøde 

• Bestyrelsen konstituerede sig i 2017, med Tommy Carlsen som formand, Hans-Henrik 

Nielsen som næstformand, Otto Mønsted Nielsen som sekretær, og Werner Wittekind som 

kasserer. Vi har afholdt et par møder i denne gruppe som udgør foreningens uformelle FU og 

kursusudvalg. 

▪ Vi mangler stadigvæk en deltager for præsterne, jeg er ked af at vi i vort store distrikt med 

rigtig mange præster, ikke er i stand til at skaffe en teolog til bestyrelsen.  

▪ Bestyrelsen, har været aktiv og haft mange gode drøftelser i løbet af året. 

▪ Forsøg på at arrangere kurser, er i 2019 og 2020 forløbet bedre end tidligere, 

▪ 2 kurser har måttet aflyses, et for formænd og et om lønforhandling,  

▪ Der er blevet afholdt et kursus for distriktets provstiudvalgsmedlemmer og 2 meget godt 

besøgte kurser for valgudvalgsmedlemmer om de nye regler for MR-valg  

▪ Vi ønsker at Distriktsforeningen skal være en aktiv forening til gavn for medlemmerne, men 

det er svært at være, hvis ikke der er opbakning til vore arrangementer.  

▪ Landsmødet i 2019 kunne jeg ikke deltage i selv på grund af sygdom, men jeg har hørt 

mange gode tilbagemeldinger fra deltagerne.  
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▪ Bestyrelsen har et godt samarbejde med vore valgte repræsentanter i LM og landsformanden 

deltager ofte i vores arrangementer og møder, ligesom H-H der jo er vores næstformand og 

som har centrale poster i LM  

▪ Vi planlægger at holde en formandskonference for alle MR-formænd i Distriktsforeningen 

om alle de nye ting der rører sig p.t.  
• Samarbejdet med Frederiksborg Distriksforening. Vi er repræsenteret på hinandens 

bestyrelsesmøder og har fælles møde med biskoppen 

• Arbejdet med ændring af valgprocedurer til MR er godt gennemført og skal stå sin prøve i 

2020, husk det er allerede den 12. maj det første møde skal afvikles i alle sogne, som en del 

af det årlige menighedsmøde som er et lovbestemt møde der skal afvikles 

• Ønsker om kursus og uddannelsesaktiviteter i begge distriktsforeningerne: Det har været 

lidt svært, men vi har nu besluttet at der skal holdes et møde om det meget snart. 

▪ Det er vigtigt, at vi fortsat udvikler vores visioner omkring det årlige inspirationskursus på 

Pharmakon i januar. I år deltog der omkring 100 deltagere. 

▪ Hvad er det I vil med en distriktsforening? Skal vi have en debat om det på et selvstændigt 

møde?  

▪ Valg af delegerede. Det vil være en god ide, om der stilles krav til de deltagende delegerede, 

om aktiv deltagelse i debat og arrangementer, samt at man nøje tænker sig om med hensyn 

til fremmøde, også til det møde der holdes forud for Landsmødet for de delegerede, samt 

aktiv deltagelse i evalueringen af LM. 

▪ Kan vi få opbakning til at der udnævnes en ambassadør for Distriktsforeningen i hvert 
menighedsråd og provstiudvalg, har vi tidligere spurgt jer om, som skal være bindeled 

mellem MR. PUV. og distriktsforeningen og som kan være en person vi kan henvende os til 

med nyheder etc.? Hvem vil tilbyde sig til sådanne tilbud? Sekretæren Otto tager gerne 

imod navne og mailadresser.  
▪ Der er en del der spørger mig, hvorfor er alle præster der er ansat i et sogn automatisk sæde i 

menighedsrådet, jeg må svare dem, ja men det er lovbestemt. Så kan man drøfte om det er 

rigtigt og om det er rimeligt et menighedsråd på15 valgte har f.eks. 6 præster ansat i alt og 

de er alle medlemmer af rådet på lige fod med de valgte MR medlemmer. 

▪ Dog er der særlige regler omkring præsteboliger og præsteindstillinger. Min personlige 

holdning er at vi i landsforeningens regi atter en gang bør sætte dette emne til debat. 

Præsterne har også en anden arbejdsgiver end øvrige ansatte og kan endog ret til at kunne 

være arbejdsleder for de øvrige medarbejdere, er det rimeligt og er det godt for 

arbejdsklimaet? Også dette ønsker jeg debatteret igen i LM, det er emner som igen og igen 

presser sig på, og aldrig har fundet et ordentligt leje at ende på. 

• Formanden sagde til sidst, at han havde at komme omkring mange forskellige emner, og han 

håbede, at det var nogle af de emner, som man ønskede  høre om, men vi kan kun være 
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fremme i skoene og være med til at formidle nyheder og give jer appetitvækkere, hvis i selv 

giver udtryk for jeres behov og ønsker, så kom frem med det i gerne vil så vi kan få noget at 

arbejde med at få at vide om det er det rigtige og den rigtige vej vi vil gå. 
Søren Abildgaard takkede for en godberetning. Det er godt med præster i menighedsrådene. 

Ophævelse ville kunne ødelægge et godt samvirke. Øvrige kommentarer var positive omkring 

kurser. Omkring behovet for distriktsforeninger drejer det sig primært om kursusafviklingen og 

forbindelsesled mellem menighedsråd og landsforeningen. 

• Beretningen blev godkendt. 

3. Godkendelse af revideret regnskab. Regnskabet (vedlagt) blev forelagt af kasseren Werner 

Wittekind. Regnskabet blev godkendt. 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år, herunder 

 

a. Valg af ny biskop – oplæg ved formanden Tommy Carlsen 

Vi skal i år sige farvel til en meget dygtig og afholdt biskop, idet Lise-Lotte Rebel 

fratræder på grund af alder, selv om det hedder sig at man ikke taler om en dames alder, 

ja så er virkeligheden altså den at hun bliver 70 år i jan. 2021, samtidig har hun opnået 

at sidde på posten i 25 år. Her i næste måned hvor der vil blive afholdt reception for 

hende, som jeg håber at rigtig mange vil deltage i.  

 

Vi de nuværende menighedsråds repræsentanter skal vælge ny biskop inden vores 

periode er slut, vi ved ikke hvornår der åbnes for valgproceduren, men vi ved at Peter 

Birch, der er provst i Gentofte og Asser Skude, præst i Utterslev-Bellahøj, har meldt sig 

på banen. Jeg regner også med at provsten i Slagelse melder sig på banen, foreslået af 

en kreds af herværende MR-medlemmer. Jeg har også hørt om andre kandidater, men da 

de ikke har sagt noget officielt, kan jeg ikke stå her på generalforsamlingen og oplyse 

navne etc. 

 

Der er nedsat et lille udvalg i de to distriktsforeninger til at tage sig af valgmøder, når vi 

kender alle de opstillede kandidater. Vi vil så sørge for offentlige valgmøder og 

debatter, det er de to formænd og næstformænd for de to distriktsforeninger og 

formanden for Stiftsrådet, der sidder i dette udvalg og dermed dem, der påtager sig 

opgaven at arrangere og indkalde til sådanne møder. Det vil være rart om der kommer 

en tre, fire velkvalificerede kandidater at stemme på, men det vil ikke være ønskværdigt 

at der kommer flere end det, idet det har vist sig at hvis man kommer ud i flere 

valgrunder kan vi risikere at få en kandidat som vi måske ikke ønsker. Det vil bestemt 

ikke være godt. 
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Husk at alle valgte menighedsrådsmedlemmer og fødte medlemmer af MR har 

stemmeret og bør udføre denne pligt som jeg mener det er at stemme og vælge stiftets 

nye biskop. 

 

Søren Abildgaard: Vi skal tænke os grundigt om. Skal forsøge at samle os om max 3 

kandidater. Under dette punkt blev også nævnt menighedsrådsvalget med orienteringsmødet 

den 12. maj 2020 og valgforsamling den 15. september 2020. Det er vigtigt, at der bliver en 

god proces i forbindelse med den nye valgform.  

 

b. Hvad der rører sig i landsforeningen – oplæg ved næstformand Hans-Henrik Nielsen. 

Sidder med i Landsforeningens bygningsudvalg.  

 Grøn omstilling i kirkerne. Folketinget har vedtaget en målsætning om grøn omstilling.  

Folkekirken har arbejdet med det gennem flere år. H-H omtalte: 

Omlægning af kirkegårde, ændret kirkegårdsdrift.  

Kirkebygninger, sognegårde og maskinhuse: Energiforbrug generelt, Varmeanlæg 

optimeres – varieret efter brugsbehov, Indeklima - overvågning af varme og 

luftfugtighed, Udskiftning af belysning. 

Præsteboliger:  Energiforbrug, Varmeanlæg, Vedligeholdelsesplan, Bygningssyn 

Krematorier, Energiforbrug, Varmegenanvendelse. Anvendelsen af overskudsvarme 

 

Bestyrelsen havde også bedt landsformanden Søren Abildgaard om at komme med nogle 

aktuelle kommentarer: Kirkerne må også bidrage til den grønne omstilling. Kompetencen 

ligger i det enkelte menighedsråd. Landsforeningen ønsker at komme i dialog herom med 

folketingets kirkeudvalg. Søren var i sit oplæg endvidere inde på de oplæg om liturgi fra 

biskopperne, der p.t. er i høring. Der må sikres, at lægfolket inddrages. Folkekirkens 

styrelse er inde i en proces: Mageskifte præstelønninger/vedligeholdelsen af kirker?? 

Bloktilskud i stedet for delvis betaling af præstelønningerne? Sp. om landsforeningen som 

arbejdsgiverorg. Vil blive drøftet på landsmødet. Der vil være workshop herom fredag. 

 

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år. Budgettet 

(vedlagt) blev forelagt af kasseren Werner Wittekind. Karsten, Islev Kirke ønskede at 

indtægten for kurser på kr. 15.000 blev fjernet. Werner oplyste, at vore kurser ikke er dyre. 

Budgettet blev godkendt, idet dog 2 stemte imod.  

6. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde. Valget skete i de 

enkelte provstier. De valgte blev gennemgået af dirigentet. Valgene blev godkendt.  

Formøde inden Delegeret møde: 27. maj kl. 19.00 i Oppe Sundby  

Evaluering efter Delegeret møde: 17. juni kl. 19.00 i Oppe Sundby 

7.  Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen). 
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a. 2 Forslag fra Rødovre-Hvidovre Provsti (vedlagt). Bestyrelsens indstilling til forslagene 

vil foreligge på generalforsamlingen.  

 

Forslag nr. 1: Allan Dalkvist, Risbjerg Sogn oplyste, at forslaget var stillet af de 8 

menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti. Han henviste til det senest nummer af 

Menighedsrådene blad. Nu har der været nok snak herom. At det ikke skulle koste 

noget, var ikke noget, som de troede på. At det kunne være en fordel at have 

forhandlingsretten, forstod de ikke. Nu er menighedsråd og ansatte i nogenlunde samme 

situation. Hvad kan man gøre bedre? 

Tommy Carlsen: Det har været længe undervejs. Der har landsmøderne været stor 

tilslutning til arbejdet for at gøre foreningen til arbejdsgiverforening. Bestyrelse har 

behandlet emnet grundigt. Vi ønsker, at dette forslag ikke stilles af distriktsforeningen 

på årsmødet. Ønskede at forslagsstillerne enten tak forslaget ikke det blev nedstemt. 

Inger Bistrup, Risbjerg sogn sagde, at det på sidste års årsmøde havde været en for løs 

debat afsluttende med afstemning på mobiltelefonerne.  

Søren Abildgaard sagde, at sp. havde været oppe på årsmøderne i 2003, 2010 og 2016. 

På sidstnævnte årsmøde var vedtaget ændringer af vedtægterne for juridisk at blive 

arbejdsgiverforening. Samtidig var sat retningspil for at arbejde videre. 

Personaleudvalget henter inspiration både fra ind- og udland. Det krævet en lovændring 

og indgåelse af en hovedindkomst, så det vil tage nogle år endnu. Ida Bäch, Ordrup 

støtte Søren Abildgaard. Ved afstemningen var der 14 for, 24 imod og 4 undlod at 

stemme.  

 

Forslag nr. 2 blev fastholdt af forslagsstillerne, da forslag 1 var nedstemt. Tommy 

Carlsen sagde, at også dette forslag ønskede distriktsforeningen at være fri for at skulle 

fremlægge. Søren Abildgaard henviste til personaleudvalget. Der er ikke meget i 

forslaget, som vi ikke havde tænkt os at gøre, men var imod sidste afsnit, da det betød et 

bundet mandat til bestyrelsen. Kunne derfor ikke støtte forslaget. Allan Dalkvist, 

Risbjerg Sogn fandt det provokerende, at distriksforeningens bestyrelse havde taget 

stilling på forhånd. Flere talte imod at stemme for forslaget. Tommy Carlsen: Det er 

ikke distriktsforeningerne, der skal presse holdningerne ned over Landsforeningen. Man 

har virkeligt arbejdet med denne sag. Da der var rejst tvivl, om hvilke menighedsråd, 

der stod bag, at forslaget var udarbejdet på baggrund af møder mellem formændene i 

Rødovre-Hvidovre provsti, da efterfølgende har fået forslaget godkendt i deres 

respektive menighedsråd.  

Herefter var der afstemning: For 15, imod 23, ved ikke 4. 

Allan Dalqvist, Risbjerg Sogn takkede for debatten . 
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b. Da Hans Ulrik Paulsen er udtrådt af Lundtofte Sogns Menighedsråd er Lyngby Provsti 

ikke repræsenteret i distriksforeningens bestyrelse, da der ikke var valgt suppleant. 

Lundtofte Sogns Menighedsråd indstiller, at Annamarie Forsberg indtræder i 

distriktsforeningen bestyrelse.  

Tommy Carlsen oplyste, at muligheden for suppleringsvalg ikke fremgår af 

vedtægterne. Der var dog enighed i bestyrelsen og med dirigenten om, at Annamarie 

Forsberg ikke kunne indtræde, da hun alene var indstillet af Lundtofte Sogns 

menighedsråd. Allan Dalkvist, Risbjerg Sogn foreslog, at der blev givet en 

bemyndigelse til bestyrelsen. Tommy Carlsen foreslog, at der sker henvendelse til 

menighedsrådene i Lyngby Provsti om at udpege et medlem og en suppleant til 

distriktsforeningens bestyrelsen og at bestyrelsen på næste års generalforsamling skal 

fremkomme med et forslag til vedtægtsændring om muligheden for at der sker 

suppleringsvalg, hvis et provsti ikke er repræsenteret i distriktsforeningens bestyrelsen. 

Blev vedtaget. 

8. Eventuelt.  

Slut kl. 22.15 

 

Ref. Otto Mønsted Nielsen 

21. marts 2020 

 

Godkendt af dirigenten 

Søren Ødum Nielsen 

 

  

 


