Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af Menighedsråd i København
7. februar 2019 kl. 19.00-21:30 i Sankt Matthæus’ kirkes menighedslokaler, Valdemarsgade 27, 1665 Kbh. V

Der deltog 27 stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer. Desuden deltog foreningens bogholder samt to
kandidater til stemmetællere.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Susanne Olling (Vesterbro sogn), som blev valgt og besteg podiet. Hun erklærede
generalforsamlingen lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Valg af stemmeoptællingsudvalg
Bestyrelsen foreslog Annette Hansen og May-Britt Hoffmann, som begge blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning (Bilag 1) og formandens supplerende bemærkninger
Formanden, Margrethe Winther-Nielsen (Emdrup sogn), gav sine kommentarer til årsberetningen. Pga.
lokalets manglende faciliteter kunne formanden ikke vise planlagte slides, men ville i stedet lægge dem på
Distriktsforeningens hjemmeside.
Der har været forholdsvis ringe tilslutning til foreningens kurser, hvilket imidlertid ikke er noget specifikt
københavnsk fænomen. De fleste kurser udbydes af Landsforeningen, hvorfor de fremmødte blev opfordret til
at udfylde de uddelte skemaer fra Landsforeningen om kursusønsker.
Formanden fremhævede initiativet om vælgermøder med folketingskandidater op til det kommende
folketingsvalg. Det er ønskværdigt bl.a. pga. forventelig udskiftning i kirkeordførere ved de forskellige
partier. Landsforeningen foreslår et møde i hver storkreds. Hvis det skal fungere, er det dog vigtigt, at der er
opbakning blandt menighedsrådsmedlemmer.
Deltagerne i generalforsamlingen blev bedt om ved håndsoprækning at angive vejledende, om de havde
interesse i at deltage i et sådant vælgermøde. Ca. halvdelen tilkendegav interesse.
I den efterfølgende debat om beretningen og de supplerende bemærkninger tilbød Lis Lynge Nielsen
(Bellahøj-Utterslev sogn) på vegne af sit sogn at lægge lokaler til et vælgermøde og anbefalede samtidig at
finde en taler, der kunne virke som trækplaster.
Det blev præciseret, at ideen var, at mødet var åbent også for andre end folkekirkemedlemmer; at antallet af
deltagende politikere ikke var fastlagt, og at man gerne ville finde en professionel ordstyrer (fx en journalist).
Liv Helsing (Anna sogn) opfordrede til at sikre tilgængelighed for kørestolsbrugere ved Distriktsforeningens
kurser og generalforsamlinger – og mindede om beslutning herom på tidligere generalforsamling. Dirigenten
kunne hertil berette, at hun erfarede, at bestyrelsen havde fokus på dette; også hvis det måtte betyde, at den
geografiske placering til gengæld blev mindre central (mange kirker i den centrale by er gamle og ikke bygget
handicapvenligt).
Jørn Johansen (Solvang sogn) spurgte om flere detaljer om deltagerantal på distriktsforeningens kurser,
herunder udviklingen i deltagerantallet. Formanden svarede, at det mestendels er de samme få kirker, der er
repræsenteret. Deltagerantal er status quo i forhold til tidligere år.
Lis Lynge Nielsen opfordrede til at tage hensyn til menighedsråd med 2-årig valgperiode i planlægning af
kurser.
Jørn Johansen påpegede, at det ofte er et vilkår, at kurser ikke ligger belejligt ift. opståede udfordringer.
Derfor søger menighedsrådsmedlemmer ofte at skaffe sig den manglende viden via Landsforeningen.
Ulla Nielsen (Husum sogn) påpegede minimumsantal på 10 deltage for de kurser, der afholdes af
Landsforeningen; dette er med til at begrænse, hvor mange kurser, der afholdes.
Karin Holm (Sydhavn sogn) berettede, at hun havde lært meget under nyligt kursus uanset det var rettet mod
nye menighedsrådsmedlemmer og hun var gammel i gårde.
Formanden takkede for input. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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4. Valg af delegerede til Landsforeningens årsmøde. Der var indkommet 24 forslag inden fristens udløb
(Bilag 2). Distriktsforeningen kan stille med i alt 31 delegerede. De resterende pladser vil blive forsøgt
udfyldt ved opstilling af yderligere kandidater på generalforsamlingen.
Der blev vedtaget afstemning i to afdelinger – først valg af de 24 rettidigt opstillede, derefter suppleringsvalg
blandt de tilstedeværende.
Der opstod spørgsmålet om valgformen ville passe med bestemmelsen om at sikre alle provstier at kunne få
valgt en delegat. Amager Land er det eneste provsti, der ikke er repræsenteret blandt de rettidigt opstillede, så
de ville potentielt have forret til én plads under suppleringsvalget.
De 24 rettidigt opstillede kandidater blev præsenteret én for en.
Derefter blev der holdt skriftlig afstemning. 27 stemmer afgivet – alle for den opstillede række kandidater.
Der var yderligere tre, der ønskede at opstille som delegerede:
· Stefan Ingerslev (Husum sogn)
· Birgitte Loizeau (Bellahøj-Utterslev sogn)
· Ulrik Baad (Sundby sogn).
De blev valgt ved skriftlig afstemning (26 stemmer for valg af de tre opstillede, én ugyldig stemme).
Det er iht. Landsforeningens vedtægter ikke muligt at tilføje yderligere delegater.
5. Suppleringsvalg til bestyrelsen. Bestyrelsens nuværende repræsentant for præsterne Christian Monrad
ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Der er ikke nogen bestemmelse i vedtægterne, der tillader det, men bestyrelsen lægger op til, at Christian
Monrad får lov at udtræder. Dette blev vedtaget af forsamlingen.
Det var ikke lykkedes at finde en anden interesseret præst til at indtræde i stedet.
[Imellem punkt 5 og 6 var der oplæg ved Anton Pihl fra Landsforeningens bestyrelse.]
6. Regnskab (Bilag 3)
Foreningens kasserer, Hans Christian Andersen (Vor Frelsers sogn) gennemgik regnskabet, som derefter blev
enstemmigt godkendt.
7. Budget - med kontingentfastsættelse for det næste regnskabsår (Bilag 3)
Hans Christian Andersen gennemgik budgettet.
Karsten Fledelius (Vor Frue) spurgte, om kursusudgiften var sat højt nok. Kassereren argumenterede med, at
der var meget bufferkapital, så det havde liden betydning.
Liv Helsing spurgte, hvor stor den omtalte ”maskinpark” er? Minna Stenhøj Maltesen (foreningens
bogholder) oplyste, at den p.t. består af 0 maskiner – Tidligere har flere bestyrelsesmedlemmer haft computer
eller printer, og dette kunne blive aktuelt igen.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Forsamlingen klappede af Minna Stenhøj Maltesens gode arbejde som bogholder.
8. Indkomne forslag i øvrigt. Bestyrelsen har modtaget et forslag fra Arne Hjort Nielsen (Bilag 4)
Dirigenten indstillede, at forslaget ikke behandles, da det vedrører ændring i Landsforeningens mini-håndbog;
men egentlig er ting, der er lovgivningsmæssigt bestemt. Arne Hjort Nielsen (Vesterbro sogn) mente, dette
var en misforståelse af forslaget, og uddybede sine synspunkter. Dette affødte en kort debat.
Jørn Johansen påpegede i den anledning, at hverken begreberne ”forretningsudvalg” eller ”daglig leder” er
definerede i lovgivningen, og at begreberne derfor nemt forplumres.
Lis Lynge Nielsen påpegede, at hvis man ønskede en anden ordning end lovens, kan man søge om
dispensation.
Dirigenten bragte Arne Hjort Nielsens forslag til afstemning. Der var 1 stemme for at distriktsforeningen
stiller sig bag forslagene til Landsforeningens årsmøde, 25 stemte imod, 1 undlod at stemme.
9. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling
4/3 2020 på et handikap-venligt sted.
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10. Eventuelt
Formøde til Årsmøde 29/4, sandsynligvis kl. 19:00
Ønske om mælkefrie varianter af lagkage til næste årsmøde.
Lone Rasmussen (Sydhavn sogn) fortalte om fest for nyvalgte menighedsrådsmedlemmer afholdt i Sydhavns
Sogn, som har 2-årig valgperiode. Det var en stor succes, bl.a. ved at nye menighedsrådsmedlemmer og de
ansatte lærte hinanden at kende.
Margrethe Winther-Nielsen nævnte til slut foreningens kommende kurser:
· Den Digitale Arbejdsplads – 4. april 2019
· Personalepolitik – 25 april.
--Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand
MargretheWinther-Nielsen (Emdrup sogn)
Næstformand Ulla Nielsen (Husum sogn)
Kasserer
Hans Christian Andersen (Vor Frelsers sogn)
Sekretær
Claus Hansen (Vesterbro sogn)
Referat: Claus Hansen
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