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Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af Menighedsråd i København  

5. maj 2021 kl. 19:00 via Zoom 

Der var tilmeldt 46 stemmeberettigede medlemmer. Det faktiske deltagerantal anslås til mellem 35 og 40 

deltagere. Da arrangementet foregik over Zoom, kan det faktiske deltagerantal ikke angives præcist; dels fordi 

deltagerantallet i Zoom-mødet svingede lidt over tid måske pga. de tekniske problemer ved et virtuelt format; 

dels fordi nogle deltagere deltes om én Zoom-forbindelse.  

Punkt 1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Susanne Olling. Valget blev foretaget via Assembly Vote-systemet, som de 

stemmeberettigede havde fået tilsendt link til. Efter nogle udfordringer lykkedes det at få systemet 

til at virke. Susanne Olling blev valgt med 29 af 29 afgivne stemmer. 

Susanne takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold 

til vedtægterne. 

Punkt 2: Valg af stemmeoptællingsudvalg  

Dirigenten konstaterede, at punktet ikke var relevant, da afstemningerne er elektroniske. 

Punkt 3: Bestyrelsens årsberetning med formandens supplerende kommentarer 

Dirigenten overlod ordet til foreningens formand, Margrethe Winther-Nielsen. Beretningen var 

udsendt på forhånd, så i stedet for at gennemgå den slavisk, nøjedes hun med at trække udvalgte 

punkter frem:  

Formanden bemærkede således, at det forgangne år var højst ekstraordinært med tvangslukning i 

kirkerne i 10 uger og aflysning af julegudstjenester 23. december. Sidstnævnte var en ilddåb for de 

nyvalgte menighedsråd. Omvendt var den nylige genåbning så meget desto mere en fornøjelse.  

Distriktsforeningen afholdt et inspirationsseminar i september. Man lavede det uden 

deltagerbetaling pga. ubrugte budgetmidler. Den afgående bestyrelse har taget de første spadestik 

til en gentagelse. 

Foreningen holdt debataften i november om lønforhandlingsretten – et spørgsmål, som 

Landsforeningen af Menighedsråd har arbejdet med siden 2003. Sidste år blev det besluttet på 

Landsforeningens årsmøde, at Landsforeningen skulle fremlægge en køreplan for processen – 

denne køreplan kommer i år. Spørgsmålet om forhandlingsret ventes at ville fylde en del på 

Landsforeningens årsmøde i august. 

Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har opsamlet erfaringer fra corona-nedlukningen i en 

320-siders rapport. Perspektivet har meget været præsternes erfaringer. Man bør huske også at 

opsamle erfaringerne fra de øvrige ansatte ved kirkerne og fra de frivillige. 

Dirigenten bad om ved håndsoprækning i Zoom deltagerne tilkendegive, hvis man ønskede 

beretningen sat til afstemning – ellers ville hun betragte beretningen som godkendt.  

Ingen ønskede afstemning, og dirigenten erklærede beretningen godkendt. 
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Punkt 4:  Revideret regnskab 

Foreningens kasserer, Ole Meldgaard, fremlagde regnskabet. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget (via afstemning ved håndsoprækning i Zoom). 

Punkt 5: Budget  

Kassereren fremlagde budgettet. Derefter kunne deltagerne spørge til budgettet. 

Rene Rud Mikkelsen (Vesterbro sogn) spurgte, hvorfor man budgetterede med lavere 

kontingentindtægter – og spurgte til, hvorfor bestyrelsens udgifter budgetteres så højt. 

Svar: Vedr. kontingent: Distriktsforeningen har nedsat sit kontingent. Vedr. bestyrelsens udgifter 

indeholder budgettet en buffer, så man har råd at lade medlemmer af bestyrelsen deltage i 

Landsforeningens årsmøde i Nyborg, i fald ikke alle opnår valg som delegerede. 

Jan Friberg (Solvang sogn) kommenterede på dette: Han mente, at budgetterede udgifter ikke 

burde afspejle worst-case-situationen; bestyrelsen kan om nødvendigt bruge mere end det 

budgetterede, særlig når foreningen ønsker at tære på sin formue. 

Jacob Pedersen (Lundehus sogn) bemærkede i sin egenskab af kasserer, at han syntes kontingentet 

til Lands- og Distriktsforeningen var en stor udgift for menighedsrådet, og spurgte til, hvorfor 

Landsforeningens generalforsamling var så dyr. 

Svar: Det er dyrt at sende delegerede til Nyborg Strand. Per Damgaard Pedersen oplyste på vegne 

af Landsforeningens bestyrelse, at man jævnligt ser ind i problemet med de høje udgifter, men det 

er svært at finde alternativer. 

Arne Hjort Nielsen (Vesterbro sogn) bemærkede, at han syntes at turen til Nyborg var en rimelig 

belønning for alt det frivillige arbejde, menighedsrådsmedlemmer udfører. 

Dirigenten sendte herefter regnskabet til afstemning (via Zoom): Det blev enstemmigt vedtaget. 

Punkt 6: Valg af bestyrelse: Valg af 5 læge medlemmer + 2 suppleanter; Valg af 2 præster + 1 

suppleant 

Der var indkommet 6 læge kandidater til bestyrelsen: Rene Rud Mikkelsen (Vesterbro sogn), 

Anton Pihl (Vesterbro sogn), Jens William Grav (Filips sogn), Margrethe Winther-Nielsen (Emdrup 

sogn), Ulla Nielsen (Husum sogn), Vibeke Kirst (Vanløse sogn).  

Rene Rud Mikkelsen trak imidlertid sit kandidatur og stillede sig i stedet til rådighed som 

suppleant.  

De seks personer præsenterede sig for forsamlingen.  

Da der nu var samme antal kandidater, som der skulle vælges, indstillede dirigenten, at 

forsamlingen – herfra og for resten af generalforsamlingen – dispenserede fra vedtægternes 

bestemmelse (§ 5 stk. 2) om, at alle personvalg skulle være skriftlige, og i stedet ved 

håndsoprækning i Zoom tilkendegive, om de kunne stemme for de fem kandidater. De fem blev 

enstemmigt valgt. 
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Valg af præsterepræsentanter: Per Damgaard Pedersen (Kingo-Samuel sogn) eneste opstillet. 

Dirigenten opfordrede andre tilstedeværende præster til at opstille nu, på mødet. Per Damgaard 

Pedersen præsenterede sig og gentog dirigentens opfordring. 

Da der stadig ikke fremkom yderligere præsterepræsentanter, stemte forsamlingen (via Zoom) om 

den opstillede. Per Damgaard Pedersen blev enstemmigt valgt. 

Punkt 7: Valg af to revisorer plus en suppleant 

Revisorer: Leif G. Christensen (Helligånds sogn) og Michael Riis (Islands Brygges sogn) var 

opstillet som kandidater. Michael præsenterede sig kort (Leif var ikke til stede).  

De blev enstemmigt valgt (via Zoom).  

Revisorsuppleant: Ole Meldgaard, som var opstillet, præsenterede sig for forsamlingen. Ole 

Meldgaard blev enstemmigt valgt (via Zoom). 

Punkt 8: Valg af kandidater, der ønskes opstillet til Landsforeningens bestyrelse 

Bestyrelsen foreslog som læge kandidater at opstille Anton Pihl og Margrethe Winther-Nielsen, og 

som præstekandidat at opstille Per Damgaard Pedersen. 

Rene Rud Mikkelsen spurgte om overvejelsen bag at opstille to kandidater. Magrethe Winther-

Nielsen gjorde rede for, at Frederiksberg og Bornholm ikke havde yderligere kandidater 

(Frederiksberg opstiller også Anton Pihl). 

Anton, Margrethe og Per præsenterede sig. 

Dirigenten spurgte forsamlingen, om nogen ønskede at opstille færre end 2+1 kandidater. Da dette 

ikke var tilfældet, stemtes der om de tre opstillede (via Zoom). 

De tre kandidater blev enstemmigt valgt. 

Punkt 9: Valg af delegerede til Landsforeningens årsmøde 

Der skulle vælges 30 delegerede, og der var 30 opstillede. 

De tilstedeværende af de opstillede (ca. 20) præsenterede sig. 

Ved afstemning via Zoom blev de 30 opstillede enstemmigt valgt (se bilag). 

Punkt 10: Indkomne forslag 

Der var indkommet et forslag fra Arne Hjort Nielsen (Vesterbro sogn), som var udsendt sammen 

med mødematerialet. Arne motiverede sit forslag med, at han var bange for vores folkekirkes 

fremtid og dens faldende medlemstal. Som eksempler på denne udvikling pegede Arne på 

· en GDPR-vejledning fra en stiftsjurist der kunne få præster til at liste langs panelerne 

· et projekt i Mariakirken, hvor kristendommen ikke fremstår tilstrækkelig tydeligt. 

Rene Rud Mikkelsen (Vesterbro sogn) mente, at vejledningen til præster var jura, som 

menighedsrådsmedlemmer burde blande sig uden om – og at det andet eksempel var et internt 

Vesterbro-anliggende, som Distriktsforeningen ikke skulle forholde sig til. 
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Distriktsforeningens formand havde fået sagen belyst hos Landsforeningen, der mener, at 

stiftsjuristens vejledning går langt ud over, hvad GDPR faktisk kræver. Men at forslagsstillers 

oplæg burde forstås bredere – at vi som folkekirke er medansvarlige for, at vores rolle i samfundet 

er under ændring. Tillige anbefalede hun, at vi som distriktsforening sender det til 

Landsforeningen til deres orientering, således at de kan tage det med i relevante fora. 

Michael Riis (Islands Brygges sogn) bakkede formandens anbefaling op og sagde, at forslaget ikke 

ville være egnet til at sende til afstemning, ej heller debat, på årsmødet. Det var bedre at anmode 

de tre kandidater til Landsforeningens bestyrelse om at arbejde videre med det. 

Palle Cranil (St. Magleby sogn) bemærkede, at forslaget var i sin form mere egnet som læserbrev. 

Arne Hjort Nielsen meddelte, at han anså modstanden mod forslaget som udtryk for, at man var 

ligeglad med folkekirkens fremtid. 

Rene Rud Mikkelsen sagde, at når forslagsstiller ikke følte sig imødekommet af formandens 

forslag, burde forsamlingen stemme om forslaget som det forelå. Formanden erklærede sig enig. 

Afstemningen foregik via Assembly Vote. Af de afgivne stemmer var 25 nej, 1 ja, 3 blanke. Forslaget 

var dermed forkastet. 

Punkt 11: Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling 

Bestyrelsen foreslog torsdag den 10. marts 2022. Der var ingen indvendinger, hvorfor tidspunktet 

blev vedtaget. 

Punkt 12: Eventuelt 

Formanden kom med flg. meddelelser:  

· Årsmødet i Landsforeningen af Menighedsråd er i år 6. august kl. 16.00 til 7. august kl. 

17.00 på Nyborg Strand.  

· Tilmeldingen til årsmødet åbner 25. maj. 

· Der holdes formøde op til årsmødet tirsdag d. 22. juni kl. 19:00 – sted følger. 

Rene Rud Mikkelsen (Vesterbro sogn) takkede Claus Hansen (afgående bestyrelsesmedlem og 

tidligere medlem af Vesterbro menighedsråd) for sin indsats i Distriktsforeningens bestyrelse. 

Formanden takkede ligeså Claus, ikke mindst for varetagelse af sekretærposten i bestyrelsen. 

Ligeså takkede hun Ole Meldgaard (afgående bestyrelsesmedlem og tidligere Nathanaels 

menighedsråd) for sit engagement i bestyrelsen bl.a. som kasserer. 

Formanden takkede endvidere dirigenten for god mødeledelse. 

Ole og Claus takkede bestyrelsen for det gode samarbejde. 

Dirigenten takkede alle for deltagelse og beklagede de tekniske udfordringer, der måtte være 

oplevet undervejs. 

Referent: Claus Hansen; 

Referatet er godkendt den 20. maj 2021 af dirigenten: Susanne Olling 
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Bilag  

Delegerede til Landsforeningens årsmøde 2021  

Kandidat Menighedsråd    Provsti 
Jens William Grav Filip Amagerbro 

Jan Friberg Solvang Amagerbro 

Grith Sørensen Korning Store Magleby Amagerland 

Palle K. Wind Cranil Store Magleby Amagerland 

Birgitte Loizeau Bellahøj-Utterslev Bispebjerg-Brønshøj 

Elsje Cornelia Bosshardt Bellahøj-Utterslev Bispebjerg-Brønshøj 

Sonja Jensen Bellahøj-Utterslev Bispebjerg-Brønshøj 

Yamile Hansen Bellahøj-Utterslev Bispebjerg-Brønshøj 

Margrethe Winther-Nielsen Emdrup Bispebjerg-Brønshøj 

Tommy Schou Christensen Grundtvig Bispebjerg-Brønshøj 

Eva Korntved Husum Bispebjerg-Brønshøj 

Ulla Anne Nielsen Husum Bispebjerg-Brønshøj 

Hanne Unwin Tagensbo Bispebjerg-Brønshøj 

Regitze Jensen Frederik Holmens og Østerbro 

Tobias Simonsen Hans Egede Holmens og Østerbro 

Birgitte Schmidt  Kastel Holmens og Østerbro 

Kirsten Møllegård Hansen Rosenvænget Holmens og Østerbro 

August Kjær Blågården Nørrebro 

Jonna Høegh Blågården Nørrebro 

Kristine Kaaber Pors Blågården Nørrebro 

Kirsten Jakobsen Kingo-Samuel Nørrebro 

Søren Dalsgaard Kingo-Samuel Nørrebro 

Ole Lundegaard Steenberg Simeon Sankt Johannes Nørrebro 

Vibeke Kirst Vanløse Valby-Vanløse     

Eva Jytte Larsen Sydhavn Vor Frue-Vesterbro 

Karin E Fabricius Holm Sydhavn Vor Frue-Vesterbro 

Lone Helle Rasmussen Sydhavn Vor Frue-Vesterbro 

Arne Hjort Nielsen Vesterbro Vor Frue-Vesterbro 

René Rud Mikkelsen Vesterbro Vor Frue-Vesterbro 

Charlotte Ekstrand Vor Frue Vor Frue-Vesterbro 

 

 


