
                            

 

                                             Middelfart kirke 

                           
Fyens Stifts Menighedsrådsforening 

Forårsmødet  
på 

Hotel Nyborg Strand  
15. maj 2021 

www.fsmfyn.dk 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Program og dagsorden 
 

Kære menighedsrådsmedlem i Fyens Stift. 
 
Menighedsrådsforeningens medlemmer indbydes herved til forårsmøde med 

generalforsamling. 

 

 lørdag den 15. maj 2021  på Hotel Nyborg Strand 

 

kl. 10:30 Gudstjeneste i Nyborg Kirke 

 prædikant Hanne Uhre Hansen 

kl. 11:45  Frokost på Hotel Nyborg Strand 

kl. 13:00 Generalforsamling i henhold til vedtægterne 

1) Valg af dirigent 

2) Fastsættelse af forretningsorden for generalforsamlingen 

3) Valg af stemmetællere  

4) Forelæggelse og drøftelse af bestyrelsens beretning 

5) Valg af 11 læge medlemmer til bestyrelsen samt valg af 4 gejstlige 

medlemmer til bestyrelsen og suppleanter jfr. vedtægternes § 5 

6) Valg af 2 revisorer 

7) Valg af 1 revisorsuppleant 

8) Opstilling af mindst 2 kandidater til bestyrelsesvalget i 

Landsforeningen 

9) Opstilling af 1 gejstlig kandidat til bestyrelsesvalget i    

Landsforeningen 

10) Opstilling af kandidater til delegerede til Landsforeningens  

                      årsmøde, 6. - 8. august 2021 

11)Valg af delegerede og suppleanter 

Kl. 15.00      Kaffepause 

kl. 15:15       Foredrag v/Anton Phil, Landsforeningen af Menighedsraad 

 kl. 15:45       Generalforsamlingen fortsættes  

                 12) Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede 

       regnskab for det forløbne regnskabsår 

                 13) Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af  

        forslag til kontingent for 2022. 

                 14) Indkomne forslag. 

                 15) Valgresultat af delegerede og suppleanter til Landsfor- 

   eningens årsmøde. 

                 16) Eventuelt 
  



 

 

 

 

 

 

Prisen for deltagelse i hele forårsmødet, inkl. frokost og kaffebord er 

kr. 500,00 –  

Beløbet kan betales over kirkekassen. 

Tilmelding sker samlet på mail via din formand/kasserer til  

Finn Poulsen 
Strømøvænget 16 

5500 Middelfart 

E-mail: fsmfyn@gmail.com    

 

Bank: 0755 3227199163   Middelfart Sparekasse  

 

senest 30. april.      Tilmeldingsblanket på bagsiden 

     
 

 

 

Odense, 1. marts 2021 

    på bestyrelsens vegne 
   

       Doris Mogensen 

 

 

  

NB: 

 

- Husk at overveje kandidater til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings 

bestyrelse 

- Husk at overveje kandidater til Landsforeningens bestyrelse  

- Husk at overveje forslag til delegerede 

- Husk skriftligt tilsagn hvis kandidaten ikke kan være til stede på 

forårsmødet. 

- Husk at der ikke kan stemmes ved fuldmagt. 

- Husk at de, der stiller op som Delegerede, deltager i det forberedende 

møde. 

 

mailto:fsmfyn@gmail.com


Fyens Stifts Menighedsrådsforening 

 

Forslag til Forretningsorden 

for foreningens generalforsamling 

 
Til behandling under dagsordenens punkt 2 har bestyrelsen udarbejdet 

følgende forslag til forretningsorden for generalforsamlingen. 

 
 

1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af en dirigent. 

 

2. Dirigenten påser, at forhandlingerne afvikles efter almindelig god parlamen- 

tarisk orden. 

  

3. Ved generalforsamlingens begyndelse vælges 6 stemmetællere + 2 suppleanter, 

der bistår dirigenten ved optælling, når det findes nødvendigt. (en af stemmetællerne 

skal være medlem af bestyrelsen.) 

 

4. Ordet gives til talerne i indtegnet rækkefølge. Taletiden er 3 minutter. 

Ved forelæggelse af indsendte forslag er taletiden 5 minutter. 

 

Formanden og forslagsstilleren kan når som helst efter et indlæg begære ordet, 

ligesom dirigenterne kan tillade en kort svarreplik. 

 

5. Behandling af beretningen kan opdeles i temaer, der afsluttes hver for sig. 

 

6. Ændringsforslag til indkomne forslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. 

 

Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes 

til afstemning. Ved afstemninger skal dirigenten klart formulere, hvad der  

stemmes om.  

 

7. Dirigenten kan fastsætte sluttidspunkt for indtegning af talere. Forslagsstillere 

eller stedfortrædere for disse samt formanden kan få ordet inden punktets  

endelige afslutning. 

 

8. Stemmeret kan kun udøves af foreningens medlemmer. 

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

 

Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dirigenten eller en af de stemme- 

berettigede kan til enhver tid kræve skriftlig afstemning. 

 

9. Der udarbejdes et beslutningsreferat, der skal godkendes og underskrives af 

dirigenten, inden det offentliggøres. 

 

  



Fyens Stifts Menighedsrådsforening 

 

Forretningsorden 

for valg 

på foreningens generalforsamling 

 
 
 

 
 

 

Valg af delegerede 
 

Det er en betingelse for at kunne stille op til valget, at man forpligter 
sig til at deltage i delegeretmødet, samt at man er til stede under hele 

årsmødet den 6 – 8. august på Nyborg Strand. 
 

a) Der vælges op til 41 delegerede ved skriftlig afstemning. 
b) Der opstilles kandidatforslag til delegerede – opstillingen ledes af 

dirigenten. 
c) Der kan stemmes på indtil 4 personer 

 
Kandidater, der ikke opnår valg som delegeret, betragtes som suppleanter i 

rækkefølge efter stemmetal. 
 

Ved stemmelighed foretages lodtrækning om rækkefølgen.  

 
 

 
Valg til bestyrelsen 

 
a) Der vælges 11 læge ved skriftlig afstemning. 

b) Der vælges   4 gejstlige ved skriftlig afstemning 
c) Der opstilles kandidatforslag til bestyrelsen – opstillingen ledes af 

dirigenten. 
d) Der kan stemmes på indtil 4 personer 

 
Kandidater, der ikke opnår valg som bestyrelsesmedlem, betragtes som 

suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. 
 

Ved stemmelighed foretages lodtrækning om rækkefølgen.  

 









Finn Poulsen Tlf: 23 42 21 58
Kasserer
Strømøvænget 16 
5500 Middelfart E-mail: fsmfyn@gmail.com

Bank: 0755   konto 3227199163  Middelfart Sparekasse

Budget 2022

            Fyens Stifts Menighedsrådsforening



Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2022

Indtægter Note Budget 2022 Budget 2021 Regnskab 2020

Kontingenter

Distriktsforeningen 350.000            350.000       370.707            

Landsforeningen 1.942.783         1.942.783    1.904.689         

2.292.783         2.292.783    2.275.396         

Renter

Bank (3.600)               -               (1.866)               

(3.600)               -               (1.866)               

Kursus m.v.

kurser 100.000            100.000       56.200              

Forårsmøde 53.900              53.900         42.000              

153.900            153.900       98.200              

Indtægter i Alt 2.443.083         2.446.683    2.371.731         

Udgifter

Møder i bestyrelse/udvalg (42.000)             (42.000)        (14.998)             

Midtvejsmøder (7.000)               (7.000)          -                    

(49.000)             (49.000)        (14.998)             

Administration

Tryksager m.v. (15.000)             (15.000)        (13.168)             

Lokaleleje m.v. (5.299)               (5.299)          (5.292)               

Kontorartikler (8.000)               (8.000)          (5.459)               

Porto (19.000)             (19.000)        (18.582)             

Telefon + Internet (6.000)               (6.000)          (6.000)               

Øvr. administrationsomk. (6.000)               (1.000)          (6.219)               

Revision (2.000)               (2.000)          (1.854)               

Diverse/repræsentation (3.000)               (3.000)          (1.453)               

(64.299)             (59.299)        (58.027)             

Personaleomkostninger

Løn (91.701)             (91.701)        (90.942)             

(91.701)             (91.701)        (90.942)             

Kursus m.v.

Kurser (59.000)             (59.000)        (19.867)             

Forårsmøde (53.600)             (53.600)        (36.391)             

Årsmøde Nyborg Strand (188.500)           (188.500)      (12.300)             

(301.100)           (301.100)      (68.558)             

Øvrige udgifter

Landsforeningen (1.942.783)        (1.942.783)   (1.904.689)        

Udgifter i Alt (2.448.883)        (2.448.883)   (2.137.214)        

Periodens resultat (5.800)               (5.800)          234.516            



Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2022

Status Budget 2022 Budget 2021

Aktiver

Kasse

Middelfart Sparekasse 746.649            746.649       

Kassebeholdning i Alt 746.649            746.649       

Debitorer -                    

Aktiver i Alt 746.649            746.649       

Passiver

Egenkapital 

Egenkapital primo 746.649            521.758       

Resultat år til dato (5.800)               224.891       

Egenkapital ultimo 740.849            746.649       

Forudbetalt -                    -               

Passiver i Alt 740.849            746.649       

Budget 2022 - forudsætninger.

Indtægter:

LM medlemmer 2% 1.904.689     kr. 1.942.783          

FSM 0 % Kontingentstigning

Renter:

Bank kr. 600000 a' 0 %% kr. -                     

kr. -                     

Kursusafgifter:

lørdagsmøde 1 50 deltagere a' 700               kr. 35.000               

lørdagsmøde 2 50 deltagere a' 700               kr. 35.000               

aftenmøde 3 50 deltagere a' 300               kr- 15.000               

aftenmøde 4 50 deltagere a' 300               kr. 15.000               

100.000             

forårsmøde 77 deltagere a' 700               kr. 53.900               



Budget 2022 - forudsætninger.

Udgifter:  

Lørdagsmøder 60 deltagere a' 500               (30.000)              

foredragsholdere 2 a' 5.000            (10.000)              

kørselsgodtgørelse (4.000)                

aftenmøde 100 deltagere a' 150               (15.000)              

(59.000)              

Forårsmøde

Frokost/kaffe 85 deltagere a' 560               (47.600)              

Foredragsholdere m.v. (6.000)                

-                     

(53.600)              

Årsmøde, Nyborg Strand

hotel 35 deltagere a' 1.500            52.500               

delegerede 41 deltagere a' 3.000            123.000             

Kørsel    10.000               

Sammenkomst 50 deltagere a' -                3.000                 

188.500             

Møder i Bestyrelse og udvalg:

forretningsudvalg 1 1.000            (1.000)                

bestyrelsesmøder 4 1.500            (6.000)                

kørsel bestyrelse (21.000)              

kursusudvalg 4 1.000            (4.000)                

Eksternt møde 1 10.000          (5.000)                

(37.000)              

 

Midtvejsmøde 5 1.000            (5.000)                

Porto

Opkrævning kontingent -                     

Delegerede til LM årsmøde -                     

2 informationer/kursus til alle medlemmer (17.000)              

Div, generalfors, bestyrelsesreferater, udvalg m.v. (2.000)                

(19.000)              

Løn

Pristalsreguleret kontrakt 443                    200,52  104               207          91.701               

Lokaleleje

Lokaleleje iflg.pristalsreguleret kontrakt 5.135    104               5.299                 

Odense, den    . januar 2021

             Bestyrelsen



 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER 
 

for 
 

Fyens Stifts Menighedsrådsforening 

 
 

 

 
 

 

 

Fyens Stifts 

Menighedsrådsforening 
 

 

 

 

 

 

 



Foreningens navn og formål 

 

§ 1. 

 

Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i 

tilslutning til Landsforeningen af Menighedsråd og i overensstemmelse med dennes 

vedtægter. 

 

 

 

§ 2. 

 

Foreningens formål er: 

 

1. at samle menighedsrådenes medlemmer til drøftelse af fælles anliggender 

og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab, bl.a. ved at holde møder og 

kurser. 

 

2. at bidrage til løsning af  folkekirkelige opgaver og arbejde på at fastholde 

og udbygge den indflydelse, som menighedsrådene har ifølge 

lovgivningen. 

 

 

Medlemskab af foreningen 

 

§ 3. 

 

Alle menighedsråd i Fyens Stift er berettiget til medlemskab i Fyens Stifts 

Menighedsrådsforening. Medlems- og delegeretbeføjelser kan ikke 

udøves gennem fuldmagt. 

 

Stk. 2. 

 

 Som særlige medlemmer kan optages: 

- medlemmer af menighedsråd i folkekirken, hvor flertallet har besluttet,  

  at menighedsrådet ikke skal være medlem af foreningen. 

 - provstiudvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af et menighedsråd. 

- medlemmer af valgmenighedsbestyrelser. 

- medlemmer af Stiftsrådet, der ikke er medlem af et menighedsråd. 

- stiftes biskop 

 

Stk. 3. 

Optagelse sker ved indmeldelse af det pågældende menighedsråd eller af 

enkeltmedlemmer jfr. Stk. 2 

 



  

 

 Stk. 4. 

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med 6 måneders varsel 

med virkning fra den førstkommende 1. januar. 

Ved ophør af medlemskab af et menighedsråd, hvor menighedsrådet ikke 

er medlem, eller et provstiudvalg, et stiftsråd eller en 

valgmenighedsbestyrelse ophører medlemskabet af foreningen dog 

automatisk ved udløbet af kalenderåret. 

 

Udmeldelse foretages til distriktsforeningens kontor.  

Kopi af udmeldelsen indsendes samtidig til landsforeningen. 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

 

§ 4. 
 

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 

punkter: (rækkefølgen fastlægges af bestyrelsen) 

1. Valg af dirigent 

2. Fastsættelse af forretningsorden for generalforsamlingen 

3. Valg af stemmetællere 

4. Forelæggelse og drøftelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det 

forløbne år. 

5. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det 

foregående regnskabsår. 

6. Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af forslag til 

kontingent for det følgende regnskabsår. 

7. Indkomne forslag.    (der skal være formanden i hænde senest den 1. 

februar.) 

8. Valg af delegerede og suppleanter for disse til Landsforeningens årsmøde 

jfr. vedtægternes § 7. 

9. Eventuelt. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stk. 2. 

På den første ordinære generalforsamling efter et menighedsrådsvalg skal 

desuden følgende punkter medtages på dagsordenen: 

1. Valg af bestyrelse 

2. Valg af suppleanter 

3. Valg af revisorer 

4. Valg af revisorsuppleanter. 

5. Opstilling af  mindst 2 læge kandidater til bestyrelsesvalget i 

Landsforeningen. 

6. Opstilling af 1 gejstlig kandidat til bestyrelsesvalget i Landsforeningen 

 

Stk. 3. 

 Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden udsendes til  

 medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 

 

 

Stk. 4. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det 

eller mindst 10 menighedsråd skriftligt med angivelse af dagsorden 

fremsender anmodning derom til formanden. 

De menighedsråd, der fremsætter anmodning, er pligtig at give 

fremmøde. 

 

 

Stk. 5. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved udsendelse af 

dagsorden, til menighedsrådene og enkeltmedlemmer, med mindst 14 

dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter anmodningens modtagelse. 

  

Stk. 6. 

Hvor ikke andet er bestemt, træffes alle afgørelser ved almindeligt 

stemmeflertal. 

Med almindeligt stemmeflertal forstås, at det forslag (den kandidat), der 

har opnået flest stemmer - ikke nødvendigvis flere end halvdelen - vinder. 

Såfremt det kræves, foretages skriftlig afstemning. Ved stemmelighed 

foretages lodtrækning. 

 

 

Stk.7. 

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for tilmelding til og afvikling af 

generalforsamlinger. 

 



 

 

Bestyrelsesvalg 

 

 

 

§ 5. 

 Stk.1 

  Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 15 medlemmer,  

  11  lægfolk og 4  gejstlige. 

                   Bestyrelsen vælges på den første ordinære generalforsamling efter hvert 

menighedsrådsvalg og fungerer, indtil der er valgt en ny bestyrelse. 

  Valgt til bestyrelsen er de læge og gejstlige der får flest stemmer indtil 

bestyrelsen er fuldtallig- 

  Suppleanter til henholdsvis læg og gejstlig er valgt efter de stemmetal 

  Som de opstillede har fået uden at kunne vælges til bestyrelsen. 

  

 Stk. 2   

Såfremt bestyrelsen ved et medlems afgang eller forfald ikke er 

beslutningsdygtig og der ingen stedfortræder er til at indtræde i 

medlemmets plads, foretages udfyldningsvalg på den               

førstkommende generalforsamling. 

 

  

 Stk. 3.  

  Generalforsamlingen vælger tillige 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

 

 

 Stk. 4.  

  Valgbare er kun medlemmer af menighedsrådene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestyrelsen 

 

§ 6. 
 

Den nyvalgte bestyrelse afholder konstituerende møde senest 14 dage 

efter generalforsamlingen. 

 

1. Indkaldelse til mødet foretages af det i bestyrelsen længst siddende  

medlem. Hvis flere medlemmer har siddet lige længe, indkalder den ældste 

af  disse. 

2. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert forårsmøde med formand, 

næstformand og protokolfører.  

3. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 5 medlemmer 

4. Bestyrelsen nedsætter i øvrigt udvalg efter behov. 

5. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. 

6. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for forretningsudvalget. 

7. Bestyrelsen ansætter og/eller afskediger kasserer og sekretær. Disse 

behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. 

 

 Stk. 2. 

Medlemmer af Landsforeningens Bestyrelse, opstillet og valgt for Fyens 

Stift deltager i Bestyrelsens møder og har taleret. 

 

 

Valg af delegerede 

§ 7. 
 

Antal delegerede til Landsforeningens årsmøde fastsættes hvert år som 

angivet i Landsforeningens vedtægter.  

 

 Stk. 2. 

  Delegerede samt suppleanter vælges på den ordinære generalforsamling 

  ved en skriftlig afstemning. 

 

 Stk. 3. 

  Valgbare er alle medlemmer af menighedsråd i foreningen. 

 

 Stk. 4. 

Ved opgørelse af valget har stiftets 11 provstier  hver 2 delegerede, som 

besættes af de 2 medlemmer fra hvert provsti, som har opnået størst 

stemmetal. 

Såfremt et provsti ikke har opstillet mindst 2 kandidater overgår de 

resterende pladser til valget af de sidste kandidater jfr. Stk. 1. 

 

  



Stk. 5 

  De resterende pladser besættes efter stemmetal. 

 

 

 

 Stk. 6.   

De kandidater, der ikke opnår valg som delegerede, betragtes som 

suppleanter i rækkefølge efter stemmetal. Ved stemmelighed trækkes lod. 

  

 

Kontingent og regnskab 

 

§ 8. 

 

  Kontingent til foreningen fastsættes af generalforsamlingen. 

 

1. Det årlige kontingent sammen med kontingent til Landsforeningen, 

 opkræves inden den 1. marts. 

 

2. Foreningens reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den 

ordinære generalforsamling. 

 

3.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

 

 

 

Vedtægtsændring 

 

§ 9. 
 

Ændring af disse vedtægter med undtagelse af § 10 om opløsning af 

foreningen kan med mindst to tredjedele af de afgivne gyldige stemmer 

vedtages på en generalforsamling, hvor forslaget er optaget på 

dagsordenen jfr. § 4. 

 

 

 Stk. 2. 

Hvis ændringen ikke opnår mindst to tredjedele af de afgivne gyldige 

stemmer, kan forslaget genfremsættes på næste års generalforsamling og 

her vedtages med almindeligt stemmeflertal. 

 

 

 

 

 



Opløsning 

 

§ 10. 

 

Opløsning af foreningen eller ændring af denne paragraf kan kun ske, 

hvis et dagsordenforslag herom vedtages på to efter hinanden følgende 

ordinære generalforsamlinger. Et dagsordenforslag om opløsning af 

foreningen skal omfatte, hvilket kirkeligt formål i Fyens Stift, foreningens 

formue skal anvendes til. En vedtagelse kræver, at mindst 50% af 

samtlige medlemsregistrerede menighedsråd i Fyens Stift er repræsenteret 

på generalforsamlingerne, og at  mindst to tredjedele af de fremmødte 

stemmeberettigede stemmer for forslaget. 

 

  

 

 

 

Ikrafttrædelse 

 

§ 11 

 

  Disse vedtægter, der er vedtaget på foreningens generalforsamling  

  den   9. marts 2019 træder i stedet for de hidtidige vedtægter 

  af  14. marts 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen for Fyens Stifts Menighedsrådsforening 

 

Doris Krarup Mogensen, Nymarksgyden 18, 5474 Veflinge, Formand    tlf. 22321536 

Mail:  doris@pdkm.dk  

Jørgen Samsing Bendixen, Georgsgade 50, 5000 Odense      tlf.  64721074 

Mail:  jbe@km.dk  

Birgitte Lerche, Baunevej 30, 5610 Assens      tlf. 64715253 

Mail:  biml@km.dk  

Inger Lund, Helnæs Byvej 69, Helnæs, 5631 Ebberup    tlf. 29270575 

Mail:  in47lu@hotmail.dk  

Ib  Skov Pedersen, Søndergade 16 , 5500 Middelfart     tlf 21933405 

Mail:  ibskovpedersen@post.tele.dk  

Thyge Torjusen, Østergårdsparken 9, 5220 Odense SØ    tlf. 29280775 

Mail:  torjusen@youmail.dk  

Orla Drejer, Syvstjernen 27, 5330 Munkebo     tlf. 65977510 

Mail:  orla-drejer@mail.tele.dk  

Laila Groes, Prins Valdemarsvej 3, 5000 Odense C    tlf. 66110540  

Mail:  lgr@km.dk  

Lars Ploug Thomassen, Skovmærkevej 5, 5220 Odense SØ    tlf. 20233010 

Mail: 1906larspth@gmail.com 

Pia Haugaard Kjærgaard, Johannevej 13, 5000 Odense C    tlf. 22344109 

Mail; piahaugaard@live.dk 

Connie Bang, Vestergade 87, 5471 Søndersø     tlf. 26963861 

Mail:   

Majbrit Jensen, Vormark Bygade 35, 5874 Hesselager    tlf. 21794169 

Mail: maj.steen@gmail.com 

Lars Bang Davidsen, Gadstrup 3, 5580 Nørre Aaby    tlf. 20233427 

Mail: larsbangdavidsen@gmail.com  

Per Frank, Møllergaden 7, Jordløse, 5683 Hårby     tlf. 25780201 

Mail: per.frank1@outlook.dk 

 

Email:  fsmfyn@gmail.com 

 

Bankkonto: 0755 3227 199 163  Middelfart Sparekasse 
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Fyens Stifts Menighedsrådsforening 

 

tilmelding til  

Forårsmøde 15. maj 2021 

Senest 30. april 
 

 

 

 

 

Menighedsråd: 
 

 

 

 

Deltager i: 
 

Antal: 
  

I alt kr. 
 

Hele forårsmødet 

 

  

500,00 
 

    

Indbetalt til 

Middelfart 

Sparekasse 

0755 3227199163 
 

   

 

 

Tilmelding sendes til:  Kasserer Finn Poulsen 

                                     Strømøvænget 16, 5500 Middelfart 

Mail:  fsmfyn@gmail.com 
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