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Distriktsforeningens generalforsamling den 4. marts 2020

17. februar 2020

Distriktsforeningen af Menighedsråd i København
Bestyrelsens årsberetning 2019
DISTRIKTSFORENINGENS ARBEJDSOMRÅDER OG BESTYRELSEN
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen arbejdet med flere nye tiltag og
koncepter. Vi har eksperimenteret med at åbne op for et bredere publikum ved
udvalgte arrangementer. Vi har også arbejdet med udvikling af et helt nyt
inspirationssevent for menighedsrådene og deres ansatte i København.
Foreningen afholdt et vælgermøde den 3. juni 2019 om folketingskandidaters
kirkepolitik. Ud over de sædvanlige kommunikationskanaler deriblandt DAP’en blev
arrangementet annoncered i Kristeligt Dagblad og en lokal avis. Vælgermødet forløb
som en klassisk debataften med spørgsmål fra de fremmødte deltagere under ledelse af
den erfarne ordstyrer og politiske redaktør fra Kristeligt Dagblad, Henrik HoffmannHansen. Panelet af politikere bestod af Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet, Helle
Bonnesen, Det Konservative Folkeparti, Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, Jonathan
Simmel, Enhedslisten, Nina Svane-Mikkelsen, Alternativet og Stig Grenov,
Kristendemokraterne. Kandidaterne blev blandt andet bedt om at redegøre for deres
syn på forholdet mellem kirke og stat. Hovedparten af panelet, dvs. fem ud af de seks,
ønskede at bevare båndet mellem kirke og stat. Vælgermødet var godt besøgt og en
journalist for Kristeligt Dagblad rapporterede fra mødet i avisen den 6. juni 2019. Mødet
blev et eksempel på, hvordan vi som en lokal forening kan medvirke til at sætte
folkekirken på dagsordenen og skærpe politikernes opmærksomhed på kirkelige
forhold.
En foredragsaften den 13. juni 2019 om "Tro og helbred" ved professor Niels Christian
Hvidt, SDU var knapt så vel besøgt. Her havde vi ikke brugt midler på annoncering i
større aviser, men udelukkende kommunikeret gennem de mere traditionelle kanaler.
Invitationen blev dog sendt bredt ud via vores netværk som et åbent tilbud uden
forhåndstilmelding.
Bestyrelsen havde forventet, at både foredragsholderen og emnet ville appellere bredt
og dermed også til tilhørere uden for den sædvanlige kreds af
menighedsrådsmedlemmer. Det var ikke helt forkert, idet hovedparten af de fremmødte
var nye ansigter. Der var både menighedsrådsmedlemmer, som vi ikke tidligere havde
set og menige folkekirkemedlemmer. Men vores forventninger til fremmødet blev ikke
indfriet. Bestyrelsen har efterfølgende evalueret annonceringen og tidspunktet for
arrangementet. Vi har også indhentet kommentarer fra nogle af de fremmødte, som
udtrykte stor tilfredshed med arrangementet. En af de adspurgte nævnte, at
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tidspunktet, dvs. først på sommeren og samtidig med åbningen af Folkemødet 2019,
kunne have haft indflydelse på deltagerantallet.
Ud over de nævnte tiltag har vi stået for afvikling af kurser ved undervisere fra
Landsforeningen af menighedsråd – med varierende deltagerantal (fra 11 til 71
deltagere). To kurser blev aflyst pga. for få tilmeldte ved landsforeningens frist (dvs.
mindre end 10 tilmeldte).
Inspirationsevent i 2020
I foråret 2019 tog bestyrelsen de første spadestik til afholdelse af et inspirationsevent
for menighedsrådene og deres ansatte. Det er et helt nyt og uafprøvet tiltag. Formålet
med eventet er at lade menighedsrådene og de ansatte aktivt være med til at inspirerer
hinanden. Det skal ske gennem en struktureret informations- og erfaringsudveksling om
kirkernes forskellige aktiviteter. Formen på eventet svarer til en bemandet udstilling,
hvor udstillerne medbringer diverse remedier til illustration af det, de vil præsenterer.
Det kan være en plakat eller en poster, men det kan også være en kort video. Der vil
endvidere være korte sessioner, med mundtlige præsentationer.
Inspirationseventet var i første omgang programsat til 25. januar 2020, men er blevet
rykket til efteråret 2020. På dette tidspunkt vil de fleste menighedsråd have
kandidaterne til de nye menighedsråd på plads. De kommende
menighedsrådsmedlemmer får dermed en enestående mulighed for at mødes med
menighedsrådsmedlemmer fra andre kirke og få et indtryk af de forskellige kirkelige
aktiviteter over en bred kam. Vi har oprettet en særlig webplatform, som beskriver
eventet, og hvordan menighedsråd og ansatte kan tilmelde aktiviteter og deltagere:
https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/
Hjemmeside
Der har tidligere været planer om at forny foreningens hjemmeside. Bestyrelsen har
besluttet fremover at bruge en side, som foreningen har fået tildelt på Landsforeningen
hjemmeside. Foreningens hidtidige hjemmeside vil derfor blive nedlagt i den nærmeste
fremtid og indholdet flyttet over på Landsforeningens side her:
https://www.menighedsraad.dk/distriktsforeninger/find-dindistriktsforening/distriktsforeningen-af-menighedsraad-i-koebenhavn/. Denne side
vil både tjene som et arkiv for årsberetninger, regnskaber og budgetter samt til
annoncering af kurser og arrangementer.
Bestyrelsen
Bestyrelsen måtte i løbet af 2019 sige farvel til et af vores læge medlemmer Hans Christian
Andersen, som også var foreningens kasserer. Hans Christian Andersen trådte ud af
menighedsrådet ved Vor Frelsers kirke juni 2019 og måtte derfor også sige farvel til
bestyrelsesposten i Distriktsforeningen. Der var ikke suppleanter til bestyrelsen, som
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derfor efterfølgende bestod af fire læge medlemmer. Ulla Nielsen blev valgt som ny
kasserer.
Det mangeårige medlem af bestyrelsen Karsten Fledelius ønsker at udtræde af
bestyrelsen med virkning fra den ordinære generalforsamling 2020. Karsten Fledelius har
udøvet en uvurderlig indsats i bestyrelsen gennem 27 år heraf 19 år som formand. Karsten
har også haft posten som sekretær. Der skal lyde en stor tak til Karsten Fledelius for de
mange års arbejde i Distriktsforeningens bestyrelse.
LANDSFORENINGEN AF M ENIGHEDSRÅD FRA DISTRIKTSFORENINGENS VINKEL
Distriktsforeningens bestyrelse evaluerede Landsforeningens Årsmøde på det første
bestyrelsesmøde efter Årsmødet. Bestyrelsen mener, at Årsmødet fortsat bør foregå
over tre dage. Årsmødereferatet er stadig meget kortfattet og dokumenterer ikke
debatten tilstrækkeligt. Referatet har de senere år været udformet som et
beslutningsreferat i modsætning til tidligere, hvor der blev udarbejdet et fyldigt referat,
som efterfølgende kunne bruges i de lokale debatter. Bestyrelsen vil opfordre
Landsforeningen til fremover at få udarbejdet et journalistisk referat som supplement til
beslutningsreferatet. Vi vil endvidere foreslå, at der bliver lavet en konference app med
programmet og hjælp til at finde vej til de forskellige sessioner.
Distriktsforeningen var repræsenteret ved Landsforeningens formandsmøde den 2.
marts 2019 med deltagelse af formanden og næstformanden. Et af emnerne på mødet
var Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret, og hvilken
betydning det ville få for Landsforeningen som organisation. Andre emner var
provstiudvalg og provstens rolle samt rollefordelingen mellem stifter og andre aktører
og her i særdeleshed stiftets rådgivning i personalesager i forhold til Landsforeningens
rådgivning.
Arbejdsgiver med lønforhandlingsret
I sensommeren 2019 modtog bestyrelsen en henvendelse fra et menighedsråd, der var
bekymret for Landsforeningens planer om at blive arbejdsgiverorganisation med
lønforhandlingsret. De ville gerne vide om, der var generel opbakning til forslaget blandt
de københavnske menighedsråd. I henvendelsen var der også henvist til den kritik, der
var rejst af de faglige organisationer i kirken.
Distriktsforeningens bestyrelse er af den opfattelse, at en del af kritikken og
bekymringen kan hænge sammen med en usikkerhed i forhold til, hvad det konkret vil
indebære for foreningen at få forhandlingsretten, og om det kan have utilsigtede
konsekvenser. Vi har derfor inviteret Inge Kjær Andersen, som er næstformand i
Landsforeningens bestyrelse og formand for bestyrelsens personaleudvalg til en
debataften i efteråret 2020 om erhvervelse af lønforhandlingsretten. Inge Kjær
3

Andersen vil få følgeskab af Landsforeningens vicesekretariatschef cand. jur. Elisabeth
Jensen.
Nyt medlemssystem
Formanden deltog i et møde på Landsforeningens sekretariat i efteråret 2019, hvor en
beta-version af Landsforeningens nye medlemssystem blev præsenteret. Systemet kan
sende e-mail og nyhedsbreve direkte til medlemmerne. Der vil endvidere være skabeloner
til brug for kursustilmeldinger og registreringer af deltagere i Distriktsforeningens
arrangementer. Systemet ser fornuftigt ud, og vi forventer, at det vil smidiggøre både
Landsforeningens og Distriktsforeningens kommunikation med medlemmerne.
MIDTVEJSMØDE MED LANDFORENINGEN DEN 23. NOVEMBER 2019
Margrethe Winther-Nielsen (formand) og Ulla Nielsen (næstformand) deltog i
Landsforeningens midtvejsmøde 2019. Midtvejsmøderne afholdes imellem to årsmøder.
Landsforeningen bruger møderne til at drøfte aktuelle emner med
distriktsforeningernes bestyrelser, som optakt til det efterfølgende års- og
delegeretmøde.
I 2019 var hovedemnerne på midtvejsmødet: Folkekirkens liturgier; Udvikling af
medlemsorganisationen; Folkekirkens styrelse; Hvordan vi sammen kommer nærmere
en arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret og Valg til bestyrelsen 2021.
Menighedsrådsmedlem Helga Koldby Kristiansen, Fredens Kirke, Aarhus indledte
liturgidebatten med et oplæg, hvor hun blandt andet beklagede den manglende
involvering af lægfolket helt fra begyndelsen af liturgiovervejelserne. Hun efterlyste
også biskoppernes strategi for, hvordan den folkekirkelige debat om liturgierne
skulle finde sted. Hun pointerede samtidig vigtigheden af, at menighedsrådene tog
del i debatten. Vi skal ikke deltage af hensyn til biskopperne, men for vores egen og
kommende generationers skyld. Oplægget kan høres i sin helhed her:
https://www.menighedsraad.dk/distriktsforeninger/medlemsmoeder/midtvejsmo
ede/.
Landsforeningen har siden sidste årsmøde arbejdet videre med at udvikle
medlemsorganisationen og fremme kommunikationen mellem Landsforeningen,
Distriktsforeningerne og menighedsrådene. DAP’en opleves ikke som et velegnet
redskab til dette formål. Landsforeningen har derfor indgået samarbejde med Group
Care om levering af et nyt medlems- og kommunikationssystem. Samtlige
menighedsrådsmedlemmer i landet får adgang til systemet, som muliggør, at e-mails
med invitation til møder, kurser og meget mere fra Landsforeningen og
Distriktsforeningen kan lande direkte i de enkelte menighedsrådsmedlemmers
indbakke. Systemet er klar til at blive fuldt udfoldet om kort tid.
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Landsforeningen bestyrelse fremlagde sin holdning vedrørende folkekirkens
styrelse på midtvejsmødet 2018. Der var ikke sket væsentlig nyt siden. Helt
anderledes glødende har debatten været om Landsforeningens rolle som
arbejdsgiverorganisation med forhandlingsret. Som nævnt ovenfor har
arbejdstagernes organisationer og også nogle menighedsråd udtrykt utryghed ved
en sådan konstellation. Det er forståeligt, at forandringer kan skabe utryghed, men
Landsforeningen vil naturligvis varetage lønforhandlingerne ligeså professionelt,
som andre arbejdsgiverorganisationer. Landsforeningens bestyrelse kommer med
et oplæg til organiseringen af arbejdsgiverorganisationen på delegeretmøde 2020.
Ved valget til Landsforeningens bestyrelse i 2017 havde nogle stifter kun opstillet
en enkelt læg kandidat til bestyrelsen. Det betød, at deres læge stiftskandidat
automatisk blev valgt uden stemmeafgivelse på delegeretmødet.
Distriktsforeningerne fra de pågældende stifter kunne dermed få en afgørende
indflydelse på valget af læge kandidater fra de øvrige stifter ved brug af deres
førstestemme. For at ændre på dette forhold overvejer Landsforeningens bestyrelse
derfor en ændring af vedtægterne vedr. valg til bestyrelsen, når der i et stift kun er
opstillet én kandidat.
På bestyrelsens vegne
Margrethe Winther-Nielsen, Formand
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