
Referat af bestyrelsesmøde d. 3. december 2020 kl. 13.30 
Hjørring sognegård 

 

Til stede: Ole Stevns, Grethe Bork Kristoffersen, Kristoffer Houen, Thomas Hasselriis, Bodil Kessler. 

Fraværende med afbud: Henrik Munkholt og Kirstine Rafn 

 

DAGSORDEN: 

 

Ad 1: Velkomst 

Formanden byder velkommen i Hjørring sognegård. Grethe har igen sørget for kaffe til alle og 

denne gang med fine juleklejner til passende til årstiden. 

Generel drøftelse af adgange til DAP’en efter flere b-medlemmers udtræden af menighedsrådene. 

Ad 2: Godkendelse af dagsorden, evt. tilføjelser. 

Godkendt uden tilføjelser.  

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

Referat godkendt. Referatet bruges som redskab til drøftelse af dagens dagsorden.  

 

Ad 4: Økonomistatus 

Henrik har sendt oplysninger fra regnskabet med kassebeholdning, kontingentindtægter og udgif-

ter i årets løb. Henrik redegør for en strukturændring i medlemstallet i vores distriktsforening, der 

hidtil har bestået af 41 menighedsråd repræsenterende 54 sogne. I 2021 vil der stadig være 54 

sogne, men højst 37 menighedsråd pga. dannelse af fælles menighedsråd flere steder. Det giver 

umiddelbart færre kontingentkroner. Forslag fra kassereren drejer sig om bemyndigelse til at bede 

Landsforeningen opkræve 34.000 kr. i kontingent i 2021 fordelt på medlemmerne efter den sæd-

vanlige nøgle.  

Bestyrelsen behandlede kassererens redegørelse, men har brug for forklarende oplysninger. For-

manden kontakter Henrik med henblik på at få punktet sat på dagsordenen til næste bestyrelses-

møde 

 



Ad 5: Div. Kursus og arrangementer: 

INTRO-møder i Hjørring, 20. og 21. januar 2021 

Formandens udsendte bilag betragtes og godkendes. Bestyrelsen udarbejder flg. koncept/prakti-

ske forløb for kurset: 

Kl. 19.00 – 19.45: Velkomst og indledning. Folkekirkens struktur og opbygning v/Ole Stevns 

Kl. 19.55 – 20.30: Ansvarsfordeling og opgaver/Funktioner og arbejdsopgaver v/Grethe Bork 

Kl. 20.30  - 21.00: Kaffepause (Grethe har lavet aftale vedr. kaffe) 

Kl. 21.00 – Tid til spørgsmål fra deltagerne 

Generalforsamling 

Onsdag d. 10. februar kl. 18.00 i Emmersbæk kirke, Asger Højlundsvej 1, Hirtshals 

Indkaldelse/varsel udsendes til alle medlemmer inden d. 10. dec. Med oplysning om valg til ny be-

styrelse og hvilke b-medlemmer, der udtræder. Og bestyrelsen opfordrer samtidig til at tale om 

evt. nye kandidater hertil i de enkelte råd. Tilmelding påkrævet af hensyn til spisningen. 

Kl. 18.00 – 19.00: Spisning (Grethe kontakter Restaurant Munch/pris pr. pers. ca. 100 kr.) 

Kl. 19.00 – 20.00: Generalforsamling med efterfølgende kaffe 

Kl. 20.30 – Causeri ved en af provsterne 

Forårsmøde 

Datoen er fastsat til lørdag d. 6. marts 2021 kl. 9 – 15 i Brønderslev. Den nuværende bestyrelse 

skal have en grov plan på plads for arrangementet. Det sker på næste b-møde (d. 14. jan.) 

 

Ad 6: Eventuelt, herunder dato og sted for næste b-møde. 

Vi enedes om torsdag d. 14. januar 2021 kl. 12.00 i Sindal. (Grethe sørger for, at der er frokost). 

Ole refererede fra samtale med formanden for Jammerbugt Distriktsforening.  

Mødet slut kl. 15.30 

For referat: Bodil Kessler 


