Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af Menighedsråd i København
4. marts 2020 kl. 19-21 i Bellahøj kirke
Der deltog 42 stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer. Desuden deltog foreningens bogholder
samt to kandidater til stemmetællere.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Susanne Olling (Vesterbro sogn), som blev enstemmigt valgt. Hun
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægterne.
2. Valg af stemmeoptællingsudvalg
Bestyrelsen foreslog Annette Hansen og May-Britt Hoffmann, som begge blev enstemmigt valgt.
3. Bestyrelsens beretning med formandens supplerende bemærkninger
Formanden, Margrethe Winther-Nielsen (Emdrup sogn), gav sine kommentarer til årsberetningen,
som var udsendt skriftligt. Hun fremhævede særligt det planlagt inspirationsevent 19. september
2020 i Bethesda og viste billeder fra web-platformen, der er lavet i anledningen af eventet (på
adressen https://distriktsforeningenikobenhavn.dk/).
Hun fortalte ligeså om baggrunden for suppleringsvalget til distriktsforeningens bestyrelse: At Hans
Christian Andersen var udtrådt af sit menighedsråd og dermed fra bestyrelsen; og at Karsten
Fledelius (Vor Frue sogn) ligeså ønskede at udtræde med virkning fra nærværende
generalforsamling.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Forsamlingen kvitterede for Karstens store og langvarige arbejde i foreningen med klapsalver.
Karsten takkede for samarbejdet i de forgangne år.
Jørn Johansen (Solvang sogn) roste arrangementet med Niels Christian Hvidt og anbefalede, at man
lavede flere arrangementer af samme karaktér.
4. Valg af 31 delegerede til Landsforeningens årsmøde.
Der var indkommet 33 forslag til delegerede, hvoraf én atter havde måttet trække sit kandidatur
pga. arbejdsmæssige pligter som faldt sammen med årsmødet. Således skulle der stemmes blandt
32 kandidater.
Dirigenten fortalte om reglerne. Kandidaternes navne blev læst op og de rejste sig efter tur.
Derefter gik man til afstemningen. Under optællingen af stemmer blev dagsordenens punkt 5-8
behandlet.
Valgt som delegeret blev:
Jan Friberg, Jørn Johansen og Nanette Zahrtmann (Solvang sogn); Grete Modin Grundtvig og Kirsten
Grubbe Jensen (Skelgårds sogn); Birgitte Loizeau og Sonja Jørgensen (Bellahøj – Utterslev sogn);
Margrethe Winther-Nielsen (Emdrup sogn); Ulla Nielsen (Husum sogn); Hanne Unwin og Ingelise
Pedersen (Tagensbo sogn); Inger Margrethe Christensen og Karsten Emborg (Aldersro sogn);
Birgitte Wilson Schmidt (Kastels sogn); Kirsten Møllegaard Hansen (Rosenvængets sogn); Natalie
Sønderskov Bjerrum og Svend Laursen (Blågårdens sogn); Kirsten Jakobsen (Kingo-Samuels sogn);
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Gorm Skat Petersen og Mia Thorkenholdt (Advents sogn); Vibeke Kirst (Vanløse sogn); David Tange,
Eva Jytte Lasen, Helle Lone Rasmussen, Karin Holm og Linda Kellam (Sydhavns sogn); Arne Hjort
Nielsen, Claus Hansen og Susanne Olling (Vesterbro sogn); samt Charlotte Ekstrand og Karsten
Fledelius (Vor Frue sogn).
Suppleant blev Stefan Ingerslev (Husum sogn).
(Stemmetal fremgår af bilag).
5. Revideret regnskab
Kassereren, Ulla Nielsen (Husum sogn), præsenterede regnskabet.
Regnskabet enstemmigt godkendt.
6. Budget – med kontingentfastsættelse for det næste rengskab
Kassereren fremlagde budgettet.
Der er lagt op til en nedsættelse af kontingentprocenten, så Distriktsforeningen modtager en
mindre andel af det kontingent, som Landsforeningen opkræver – en nedsættelse fra 23 til 20 %.
Der var budgetteret med et underskud på 40.000 kr., hvilket skyldes, at foreningen efterhånden har
oparbejdet relativt meget egenkapital – i størrelsesordenen ½ mio. kroner.
Jan Friberg (Solvang sogn) foreslog at indsætte en pulje på 30.000 kr. til ekstraordinære aktiviteter
og øge underskuddet tilsvarende. De 30.000 kr. forstås som en ramme, så den skal kun udmøntes,
hvis der er behov.
Ændringsforslaget blev bragt til afstemning. 39 stemte for, 1 imod og 2 undlod. Ændringen dermed
vedtaget.
Arne Hjort Nielsen (Vesterbro sogn) anmodede om begrundelse fra de mennesker, der ikke stemte
for.
Claus Hansen (Vesterbro sogn) begrundede, at han stemte imod: At han anså manøvren for
”talmagi”, og at det var uhensigtsmæssigt at lave budgetændringer på denne måde.
Michael Riis (Islands Brygges sogn) begrundede, hvorfor han undlod at stemme, med at bestyrelsen
ikke nødvendigvis ville få brugt pengene.
Dirigenten bragte herefter budgettet med den vedtagne ændring til afstemning. Det blev vedtaget
med stemmerne 40 for og 2, der undlod at stemme.
7. Suppleringsvalg til bestyrelsen
Forsamlingen stemte, om Karsten Fledelius kunne bevilliges at udtræde. 41 stemte for. Karsten selv
undlod at stemme.
Ole Meldgaard (Nathanaels sogn) og Vibeke Kirst (Vanløse sogn) var opstillet til suppleringsvalget til
bestyrelsen, som vil have gyldighed til næste ordinære bestyrelsesvalg, som er om et år.
Ole præsenterede sig selv. Vibeke, som ikke havde mulighed for at være til stede, havde lavet en
kort, skriftlig præsentation, der blev læst op og vist som PowerPoint-slide.
Dirigenten bad forsamlingen om dispensation fra vedtægterne, således at suppleringsvalget kunne
klares ved håndsoprækning – taget i betragtning, at der kun var opstillet samme antal personer,
som der skulle vælges. Det var der tilslutning til.
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Ole Meldgaard blev valgt med stemmerne 41 for, én undlod at stemme.
Vibeke Kirst blev valgt med stemmerne 42 for.
8. Indkomne forslag i øvrigt. Bestyrelsen har modtaget et forslag fra Arne Hjort Nielsen
Arne Hjort Nielsen begrundede sit forslag bl.a. med, at islam i Danmark skulle holdes på plads.
Kommentarer til forslaget: Karsten Fledelius påpegede, at ændringsforslaget ikke var til en lovtekst,
men en vejledning til en lovtekst – og at ansættelsesudvalg allerede inden for gældende lovgivning
havde ret til at spørge til tro, hvor det er relevant.
Karsten Emborg (Aldersro sogn) bemærkede, at han havde svært ved at forstå forslagsstillers
fremstilling.
Forslaget blev sendt til afstemning. 1 stemte for – 28 imod – 12 undlader. Forslaget dermed ikke
vedtaget.
9. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling
2. marts 2021.
10. Evt.
Ulla takkede Birgitte Loizeau for arrangementet, ikke mindst for at have bagt kagerne.
Stefan Ingeslev reklamerede for alsang 22. marts i Vor Frue Kirke.
Magrethe Winther-Nielsen gjorde opmærksom på tilmeldingsfristen til årsmødet i Nyborg: Den 30.
april kl. 12:00 er deadline.
Hun meddelte desuden, at deri maj vil blive holdt formøde til Landsforeningens årsmøde – for
delegerede og andre interesserede. Nærmere oplysninger om tid og sted meddeles senere.
Karsten Fledelius reklamerede for kursus om samarbejdet i menighedsrådet 2. april.
Karsten fortalte endvidere om sag vedr. KODA-afgift for Vor Frue og Trinitatis kirker. I første
retsinstans tabte kirkerne. Trinitatis har indgået forlig med KODA, flertallet i Vor Frue vælger at
anke, idet det er et principielt spørgsmål om, hvor grænsen går mellem gudstjeneste og koncert.
Anton Pihl (Vesterbro sogn, medl. af Landsforeningens bestyrelse) kommenterede på sidstnævnte
sag: Den fagligt juridiske vurdering i landsforeningens sekretariat er, at der foreligger en risiko for
at tabe sagen. Anton udtrykte samtidig, at det glædede ham, at Vor Frue havde anket sagen, da vi i
folkekirken ellers bliver bundet på en snævrere definition af gudstjeneste end, hvad vi bryder os
om.
Anton Pihl fortale yderligere fra Landsforeningens bestyrelse:
Forlag om demokratisering af folkekirkens økonomi er foreløbigt grundstødt i Kirkeministeriet:
Kirkeministeriet stiller i udsigt, at der ikke kan blive valgforsamlingsvalg til provstiudvalg næste
gang dette afholdes – med argumentet, at man ikke kan nå det i 2020 og måske heller ikke i 2021.
Det er påfaldende, da der ellers er ret udstrakt enighed om forslaget blandt folkekirkens
interessenter.
Anton berettede ligeså, at Befolkningsundersøgelsen er kommet godt i gang. De foreløbige
resultater tyder på stigende spirituel søgen og stigende åbenhed over for åndelige spørgsmål. Dette
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især hos unge mennesker. Når resultaterne foreligger, vil de være værdifuld viden for alle sogne i
Danmark.
Stefan Ingerslev (Husum sogn) spurgte til de nye procedurer for menighedsrådsvalg – hvad man
særligt skal være opmærksom på. Anton fremhævede orienteringsmødet 2. tirsdag i maj (i år 12.
maj) – og valgforsamlingen i det hele taget.
Det er vigtigt at sikre, at der er nogen, som stiller op – og det kan være nødvendigt at prikke folk
mere end én gang.
Anton henviste til Landsforeningen og stifterne for spørgsmål vedr. proceduren (fx mulighed for at
opstille hhv. stemme ved fuldmagt).
Dermed var dagsordenen udtømt. Dirigenten takkede for god ro og orden og nedlagde sit hverv.
Margrethe Winther-Nielsen takkede dirigent, stemmetællere, Bellahøj kirke for husly og alle
fremmødte for deres deltagelse.

-----

Efter generalforsamlingen konstituerede distriktsforeningens bestyrelse sig på følgende vis:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:

Margrethe Winter-Nielsen (Emdrup sogn)
Ulla Nielsen (Husum sogn)
Ole Meldgaard (Nathanaels sogn)
Claus Hansen (Vesterbro sogn)

Ref.: Claus Hansen (Vesterbro sogn)
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Bilag til referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af Menighedsråd i København, 4. marts
2020.

Stemmetal for de enkelte kandidater ved valg af delegerede til Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde
i Nyborg. En person er er overstreget, da denne havde måttet trække sit kandidatur.

