
Referat af bestyrelsesmøde d. 26. august 2020 kl. 8.30 i Sindal sognegård. 

Til stede: Ole Stevns, Grethe Bork, Henrik Munkholt, Kristoffer Houen, Thomas Hasselriis, Bodil 

Kessler. Fraværende med afbud: Kirstine Rafn 

Punkt 1: Velkomst og morgenkaffe. 

Formanden bød velkommen i et stort lyst lokale i Sindal sognegård og Grethe havde sørget for 

morgenbrød med tilbehør til alle. 

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden, evt. tilføjelser. 

Godkendt, ingen tilføjelser. 

Punkt 3: Bemærkninger til og godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt. Bemærkning til pkt. 3c: Aftale på plads vedr. forårsmøde i Brønderslev d. 6. marts 2021. 

Punkt 4: Økonomistatus. 

Alle medlemmer har betalt kontingent. Nuværende kassebeholdning: kr. 130.051 

Punkt 5: Div. Kursus og arrangementer: 

Efterårsmøde/-arrangement: 

Efter formandens kontakt med og informationer fra Børglum Kloster vedr. et besøg en 

hverdagsaften i adventstiden, mens klosterets julemarked tilbydes, blev bestyrelsen enig om, at 

tilbuddet ikke er aktuelt/kan bruges som arrangement for distriktsforeningens medlemmer. Flere 

muligheder for lign. tilbud blev drøftet, dog uden at finde passende alternativer. Set i lyset af covid-

19 situationen besluttede bestyrelsen at aflyse efterårsmødet, ligesom det skete med 

sommerturen. 

DAP-kursus: 

Landsforeningens kursuspakke er et program bestående af 3 moduler, der i alt varer 3½ time. Fra 

landsforeningens side tilbydes kurset ikke kun DF Vestvendsyssel. Men da Ole ikke har modtaget 

svar fra nabodistriktsforeningerne vedr. samarbejde om kurset, bliver det nu sådan, at 

landsforeningen tilbyder kursuspakken i Menighedsrådenes blad, så alle menighedsråd i 

Nordjylland får mulighed for at deltage. Datoen for kurset er d. 15. marts. Distriktsforeningen 

Vestvendsyssel, der agerer vært, tilbyder sine medlemmer kurset med start kl. 18.30 og slut senest 

kl. 22. inkl. sandwich og kaffe. Maks. deltagerantal 30 personer. Ole forhører sig, om kurset kan 

afholdes i Brønderslev. 

 

 

 



Generalforsamling: 

Generalforsamlingen finder sted onsdag d. 10. februar 2021 i Emmersbæk. Spisning kl. 18.00. 

Generalforsamling kl. 19.00. Det er året efter menighedsrådsvalget og på generalforsamlingens 

dagsorden står valg af ny bestyrelse i distriktsforeningen. Medlemmerne opfordres til at overveje 

kandidatur til dette valg. Kaffe/afslutning kl. 21.00. 

Intromøde for nyvalgte: 

Fastsat til d. 20. + 21.  januar 2021 kl. 19.00 i Hjørring sognegård. Maks. deltagerantal per aften 30 

personer, med tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Grethe Bork stiller sig gerne til rådighed 

som informant og i samarbejde med Bodil Kessler findes flere øvrige gode folk til opgaven. 

Forårsmøde, Brønderslev:  

Lørdag d. 6. marts 2021 i Brønderslev sognegård, kirke + diverse lokaler. 

Provst Folmer Toftdahl-Olesen, Jammerbugt provsti høres ad ang. andagt m. m. (Ole) 

Forslag til emner/oplæg: 

1. Kirkemusik (evt. bede en rektor fra Kirkemusikskole om at fortælle) 

2. Kirkegårdskulturen i fremtiden (økonomien omkr. begravelser og omkostninger for den 

lokale kirke i den forbindelse). Ole kontakter Elof Vestergaard, formand for ”Kirken på 

landet”/kirken i de små sogne for oplæg/foredrag. 

3. Tidl. biskop over Lolland-Falster Stift, Steen Skovsgaard kontaktes for, hvad han vil kunne 

byde ind med….(Ole) 

4. Mulige egnede emner til workshops:  Frivillighed omkr. nye tiltag og grupper. Som 

eksempler: Bistrup kirkens Herreklub og Forstadsfruerne. 

5. Liturgi – Menighedsrådets rettigheder. Bibelen 2020? (provst Thomas Reinholdt Rasmussen 

som fremlægger). (Ole) 

Punkt 6: Er der nyt om LF’s årsmøde d. 30.10 – 01.11.2020. (delegerede?) 

Coronasituationen betyder, at Årsmøde 2020 gennemføres som et delegeretmøde, der finder sted 

31. oktober kl. 10.30-17.00 på Hotel Nyborg Strand. Altså et meget reduceret årsmøde, der næsten 

udelukkende giver adgang for delegerede. Bestyrelsen drøftede deltagelse og enedes om at 

indkalde de valgte delegerede samt stedfortrædere for at aftale, hvem der skal af sted. Ole 

indkalder til mødet, som forventes at blive d. 9. eller 10. september kl. 9.00 (i Sindal?) 

Punkt 7: Eventuelt, herunder dato og sted for næste b-møde. 

Aftaler at mødes onsdag d. 18. november kl. 8.30 i Sindal. 

Vedr. samarbejde eller evt. sammenlægning med Jammerbugt Distriktsforening? Thomas spørger til 

hvordan det går og har talt med pastor Michael Berg i Saltum om situationen. Ole fortæller, at man 

i Åbybro ikke er uvillig over for sammenlægning.  

Mødet slut kl. 11.15 

For referat: Bodil  


