Distriktsforeningen af Menighedsråd i København
Referat af den ordinære generalforsamling den 8. marts 2018 i
Husumvold Kirke, Gadelandet 25, 2700 Brønshøj
I Distriktsforeningens ordinære generalforsamling deltog 33 stemmeberettigede
menighedsrådsmedlemmer. Herudover deltog Minna Stenhøj Maltesen, som
distriktsforeningens bogholder, og to kandidater til stemmeoptællere.
Formanden bød velkommen.
Dagsorden i henhold til Distriktsforeningens vedtægter §6:
1. Valg af dirigent – Bestyrelsen foreslog Susanne Olling (Vesterbro), som valgtes

enstemmigt. Hun indledte mødet og konstaterede, at det var rettidigt indkaldt.
2. Valg af stemmeoptællingsudvalg. Bestyrelsen foreslog Mathias Nielsen og May-Britt

Nielsen. Begge blev enstemmigt valgt.
3. Bestyrelsens beretning og formandens supplerende bemærkninger
Forelæggelse af bestyrelsens beretning, ved formanden, Margrethe Winther-Nielsen
(Emdrup). Hun understregede især fire punkter i beretningen, som bestyrelsen gerne så
diskuteret af forsamlingen og ude i menighedsrådene:
1. Hvordan styrker vi vor repræsentation i landsforeningens bestyrelse?
2. Hvordan skaber vi større interesse i menighedsrådene for betydningen af distriktsforening og
landsforening?
3. Kursusvirksomheden, herunder ønsker om nye kurser
4. Debatmøder om væsentlige kirkelige forhold

Forsamlingen holdt ét minuts stilhed til ære for distriktsforeningens mangeårige kasserer og
bestyrelsesmedlem Svend Bjerregaard Hovard (Blågården), som afgik ved døden i december
2017 efter længere tids sygdom.
Under debatten om beretningen var der enighed om, at vi skal være opmærksom på både
valgmetode og antal sandsynlige kandidater fra vort stift ved fremtidige valg til landsforeningens bestyrelse. En af de fremmødte nævnte, at det kun var, da Inge Lise Pedersen var
formand, at stiftet kunne få tre bestyrelsesmedlemmer valgt.
Der udtryktes bekymring for manglende interesse ude i menighedsrådene for
distriktsforening og landsforening. Det blev foreslået, at medlemmer af bestyrelsen kommer
ud i sognene for at fortælle om arbejdet. Ligeledes var der et forslag om at sætte årsmødet på
dagsordenen i sognet, når referatet fra landsforeningens årsmøde foreligger. Hvad har vi
egentlig mulighed for at påvirke som delegater? Hvilken viden kan vi tage med tilbage til
vores sogn?

Forslag: At styrke kursusvirksomheden i vores foreningsområde med tre kommuner og
mange provstier. Det kan give samling på tværs. Vedr. debatemner kunne man tage
spørgsmålet om bygning af nye kirker vs. lukning af gamle op igen. Evt. kunne foreningen
arrangere en sejltur til stederne med de projekterede kirker.
Bestyrelsens beretning blev énstemmigt godkendt.
4. Valg af delegerede til Landsforeningens årsmøde. 33 opstillet, to afbud, 31 pladser. Det

blev enstemmigt vedtaget at godkende de 31opstillede kandidater som valgt.
Forsamlingen godkendte dernæst enstemmigt at opstille og vælge suppleanter til de
delegerede. Der blev opstillet 4 suppleanter: Steen Hjelmblink (Emdrup), Vibeke Kirst
(Vanløse), Lise Mortensen (Vor Frelser), Solvej Søndergaard (Sydhavn). Prioriteringen af
suppleanter skete ved skriftlig afstemning. Der blev afleveret 28 stemmesedler, som alle var
gyldige, der skulle afgives 2 stemmer pr. stemmeseddel, altså i alt 56 stemmer. Suppleanterne
valgtes i følgende rækkefølge, hhv. som 1., 2., 3. og 4. suppleant: Vibeke Kirst, Vanløse (17
stemmer), Solvej Søndergaard, Sydhavn (16 stemmer), Steen Hjelmblink, Emdrup (12
stemmer), Lise Mortensen, Vor Frelser (11 stemmer).
5. Revideret regnskab. Regnskabet blev forelagt af kasserer Hans Christian Andersen, og
enstemmigt godkendt af forsamlingen.
6. Budgettet blev forelagt af kasserer Hans Christian Andersen, og enstemmigt godkendt af
forsamlingen.
7. Indkomne forslag i øvrigt - Ingen.
8. Fastsættelse af næste års generalforsamling: foreslået mandag den 11. februar 2019,
vedtaget torsdag den 7. februar 2019, af hensyn til vinterferien i uge 7.
9. Eventuelt: Tak til stemmetællere, dirigent og Husumvold Kirke
Den 16. marts 2018
Referent: Karsten Fledelius

Den 21. marts 2018
Dirigent: Susanne Olling
---

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen:
Formand: Margrethe Winther-Nielsen, næstformand: Christian Monrad, sekretær: Claus
Hansen og kasserer: Hans Christian Andersen. Bestyrelsen vedtog at fortsætte Minna Stenhøj
Maltesens ansættelse som bogholder.
Referent: Karsten Fledelius

