Referat af ordinær generalforsamling i
Distriktsforeningen af Menighedsråd i København

Afholdt den 9. marts 2016 kl. 19.00 i Kildevældskirkens krypt, 2100 København Ø
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent. Susanne Olling blev valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmeoptællingsudvalg. Bothilde Benedikt Nielsen, Rasmus Orth og Thea Zeuthen blev
valgt
3. Valg af delegerede til Landsforeningens årsmøde. For valgte og suppleanter; se (bilag A)
4. Bestyrelsens beretning (indkaldelsens Bilag 2), formandens supplerende bemærkning herunder
drøftelse af opgavefordeling mellem sogn og provsti jf. Debatoplæg fra Landsforeningen (vedlagt).
Formanden supplerede med sidste nyt fra det netop afholdte formandsmøde.
Efterfølgende var der en gruppediskussion med udgangspunkt i forholdet mellem sogn og provsti.
Debatten var livlig.
Under de efterfølgende kommentarer blev bl.a. nævnt muligheden for at se på boligforeninger.
Her er det den centrale organisation, der styrer budget og administration, medens den lokale
forening suverænt styrer sine aktiviteter. Og derfor lade provstiet servicere menighedsrådende, så
MR fortsat har beslutningskompetencen og provstiet det administrative ansvar, medens andre
ønskede at fastholde det nuværende.
Der var herefter kommentarer til både den mundlige og skriftlige beretning.
Skriftlig og mundtlig beretning blev godkendt.
5. Revideret regnskab (Indkaldelsens Bilag 3). Kassereren fremlagde regnskabet. Godkendt uden
relevante kommentarer.
6. Budget - med kontingentfastsættelse for det næste regnskabsår (Indkaldelsens Bilag 3).
Kassereren fremlagde regnskabet, og tilføjede, at bestyrelsen gerne ville se antallet af
menighedsråd i 2017, før en eventuel sænkning af kontingentet. Godkendt uden relevante
kommentarer.
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7. Indkomne forslag i øvrigt: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (Indkaldelsens Bilag 4)
§3.2 (ny)
§4 stk. 2, 3 & 4;

erstattes af ny 4.2 & 4.3

§6 stk. 1;

erstattes af ny 6.1

§6 stk. 2;

erstattes af ny 6.2

§6 stk. 4;

erstattes af ny 6. stk. 4

§8 stk. 2&3

erstattes af ny stk. 2

Konsekvens §8.4,5,6

bliver til 3,4,5

Reviderede Vedtægter (bilag B)
8. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling. Det forslag bestyrelsen oplyste [9.
marts 2016] kan IKKE lade sig gøre pga. de netop vedtagne vedtægter. (Se nedenfor)
9. Evt. Ingen relevante kommentarer.
Ordinær generalforsamling i 2017 afholdes allerede d. 22. februar. 30 dages fristen for opstilling til
bestyrelse, delegeret og LMR’s bestyrelse, er derfor allerede d. 24. januar 2017.

Referent Frode Benedikt Nielsen

Dirigent Susanne Olling

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand:

Margrethe Winther Nielsen

Næstformand:

Erik Balslev-Clausen

Kasserer:

Svend Hovard

Sekretær:

Frode Benedikt Nielsen
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