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Distriktsforeningen afholdt ordinær generalforsamling 

 

Onsdag den 19. februar 2020 kl. 18.00 

I Nyker Selskabslokaler, Nyker Hovedgade 7, Nyker 

 

Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent Anette bød velkommen og forestod valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Svend Aage Christoffersen. 

Valgt uden modkandidater. 

Dirigenten foreslog og forestod valg af referent og 

stemmetællere. Poul R valgtes til referent. Sanne og 

Erling valgtes til stemmetællere. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

varslet i tide. 

2. Forelæggelse af bestyrelsens 

beretning fra Stiftsrådet ved Anette 

Kaas 

Bestyrelsens beretning: 

Anette redegjorde for de aktiviteter, der er blevet 

gennemført i det forgangne år. 

Generalforsamlingen sidste år med 48 deltagere. 

Kursus i Den Digitale Arbejdsplads med 10 

deltagere. 

Forårsmødet med 80 deltagere. 

Årsmødet i Nyborg, hvor valgprocedure blev taget 

op, og hvor spørgsmålet om forhandlingsberettiget 

organisation blev vendt. 

Debataften i Aakirkebyhallerne vedr. 

kirkegårdskultur og begravelser. Her deltog 81, 

hvilket bestyrelsen finder meget tilfredsstillende . 

Efterårsmødet bør nævnes af to grunde: Et glimrende 

foredrag om kristne i Mellemøsten og Hotel 

Abildgårds mildt sagt mangelfulde håndtering af 

arrangementet. 

Poul Rostgaard deltog i midtvejsmødet i 

Landsforeningen, hvor man snakkede om 

valgprocedure, medlemsorganisation, 

forhandlingsberettigelse og Folkekirkens styrelse. 

Så sent som i januar i år har der været afholdt 

valgkursus med 46 deltagere. 

Anette sluttede bestyrelsens beretning med at rette en 

tak for godt samarbejde til provstiet, 

Landsforeningen og øens menighedsråd. 

Beretning om Stiftsrådets arbejde: 

Stiftsrådet består af 9 læge medlemmer (et fra hvert 

provsti), 3 sognepræster, 1 provst, domprovsten og 

biskoppen. 

En af opgaverne er at varetage Det bindende 

Stiftsbidrag, som udskrives af Stiftsrådet og bruges 

til kommunikationsopgaver, formidling saf 

kristendom samt udviklingsopgaver. 
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I 2019 fastsatte man udskrivningen til 1%, og 

Bornholm skal have udbetalt kr. 140.500 i 2020. 

Pengene bliver brugt til Din tro – min tro, 

Folkemødet, Skoletjenesten, Salmesangsprojekt og 

korweekend. 

Anette ogJohannes sidder fortsat i Udvalg for 

mellemkirkeligt samarbejde. Udover arbejdet inden 

for det mellemkirkelige område har udvalget arbejdet 

på at arrangere en rejse til Bethlehem. Den er på 

grund af manglende tilslutning udskudt fra april 2020 

til efteråret 2021. 

 

Der blev stillet en række spørgsmål vedr. rejsen og 

de bundne stiftsmidler. 

Rejsespørgsmålene blev besvaret, og alle 

interesserede kan inden for det fastsatte max 

deltagerantal melde sig. Deltagerne skal selv betale 

rejsen. Mere info senere. 

Bestyrelsen overvejer at holde et informationsmøde 

om anvendelsen af de bundne stiftsmidler. 

3. Godkendelse af revideret regnskab 

ved Vivian Munch Petersen 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. Der er 

udgifter på kr. 279.260,80 og indtægter på kr. 

269.462,31. Årets driftsundersked er således ca. kr. 

10.000. Kassebeholdningen pr 31/12 2019 var kr. 

56.437,60. 

Revisionen har godkendt regnskabet, og det gjorde 

generalforsamlingen også. 

4. Drøftelse af foreningens opgaver i 

det kommende år 

Der er planlagt forårsmøde den 1. april i Aa Kirke g 

Aakirkebyhallerne. Foredrag med udgangspunkt i 

Søren Kierkegaards mening om bønnernes betydning 

ved Joakim Garff. 

Der er planlagt efterårsmøde den 6. oktober i 

Svaneke Kirke og Østermarie Sognegård, hvor Erik 

Normann Svendsen vil holde foredrag om sit liv med 

salmer. 

Landsforeningen holder årsmøde i Nyborg den 5. – 7. 

juni. 

Stiftet tilbyder at komme på besøg i 

menighedsrådene og støtte debatten om folkekirkens 

gudstjenester. Distriktsforeningen vil gerne støtte den 

aktivitet, evt. med afholdelse af fællesmøde. Allinge 

og Rønne sogne er ”i gang”. Allinge afventer 

distriktsforeningen udspil, og Rønne regner med at 

holde møde i maj med stiftsdeltagelse. Anette gav 

udtryk for, at vi kan inspireres i fællesskab og 

efterfølgende konkludere ”hjemme” i 

menighedsrådet. Det er jo menighedsrådene, der er 

bedt om tilbagemeldinger på det biskoppelige udspil. 
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Landsforeningen tilbyder en lang række af kurser. 

Distriktsforeningen skønner, at vi bør vente til efter 

menighedsrådsvalget i efteråret. 

5. Fastsættelse af kontingent til 

Distriktsforeningen 

Kontingentet fastholdes. 

6. Valg af delegerede og 

stedfortrædere til 

Landsforeningens delegeretmøde     

Bestyrelsens forslag til delegerede, Anette, Hanne og 

Poul, blev valgt uden modkandidater. 

Vivian og Svend Aage blev foreslået og valgt som 

stedfortrædere. 

7. Indkomne forslag  Ingen indkommet. 

8. Valg af gejstlig stedfortræder til 

Distriktsforeningens bestyrelse 

Ingen af de deltagende præster havde lyst til at være 

gejstlig stedfortræder i bestyrelsen. Provsten lovede, 

at man ville finde en på præstekonventet torsdag den 

20. februar. 

9. Eventuelt Intet 

 

Generalforsamlingen sluttede klokken 18.55 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Anette Kaas 

Formand 

Poul Rostgaard 

Referent 
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