Distriktsforeningen af Menighedsråd i København

Generalforsamling torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.00 i Bellahøj Kirke,
Frederikssundsvej 125a, 2700 Brønshøj
REFERAT
Distriktsforeningens formand Margrethe Winther-Nielsen bød velkommen, og vi sang ”Fred hviler
over land og by”.
Dagsorden i henhold til Distriktsforeningens vedtægter § 6.
1.

Valg af dirigent
Susanne Olling blev indstillet som dirigent og efterfølgende valgt. Susanne Olling konstatererede, at generalforsamling var lovligt indkaldt.

2.

Valg af stemmeoptællingsudvalg
Helle Fuchs og Maibritt Hofmann blev indstillet og efterfølgende valgt.

3.

Bestyrelsens beretning og formandens supplerende bemærkninger
Margrethe Winther-Nielsen, Emdrup Sogn: Beretningen er udsendt og forventes læst. Enkelte
punkter trækkes frem. Der mangler gejstlige i vores bestyrelse; det har der været problemer
med i en årrække. Hvad gør vi for at få flere præster med, herunder også til inspirationseventet?
Arbejdsmiljøet har fyldt meget i pressen. Det er vigtigt, at de ansatte har en god arbejdsplads i
folkekirken. Der har i debatten været forslag fremme om radikale omstrukturereringer; arbejdsgiveransvaret skal tages fra menighedsrådet, mener nogle. Kirkeministeren er heldigvis ikke
interesseret i ændringer. Det vil jeg også gerne høre generalforsamlingens mening om. Endelig
fremhæver jeg folkekirkens grønne omstilling, som jeg arbejder meget med som medlem af
Landsforeningens bestyrelse. Jeg kommer netop fra en konference for kirkegårdsledere og menighedsrådsmedlemmer på Nyborg Strand. Vi skal som kirke være med til at løfte denne samfundsopgave.
Lone Rasmussen, Sydhavn Sogn: Hvad med at få Katrine Blinkenberg, som har været med til at
rejse debatten om arbejdsmiljø, ind i distriktsforeningens bestyrelse?
Margrethe Winther-Nielsen: Man skal være medlem af et menighedsråd i vores distriktsforening for at kunne blive medlem af bestyrelsen.

René Rud Mikkelsen, Vesterbro Sogn: Præster oplever en stor arbejdsbyrde. De har jo også
Præsteforeningen. Aktiviteter skal nok være direkte målrettet præsterne. Præster vil gerne leve
op til forventninger, har sognepræst William Salicath på Vesterbro talt om. Det gode på Vesterbro er en professionalisering af ledelsesopgaven i det store samarbejde. Dermed bliver menighedsrådet ikke direkte involveret. Ikke alle menighedsrådsmedlemmer har haft erfaring med
ledelse, så der kan opstå konflikter. Der kan komme et krav om øget professionalisering, det vil
også være en styrkelse af menighedsrådene. Jeg opfordrer Landsforeningen til at interessere sig
for dette.
Arne Hjort Nielsen, Vesterbro Sogn: Det kunne være godt, at folk siger til, når der er dårligt arbejdsmiljø. Jeg kender ikke til dårligt arbejdsmiljø.
Søren Dalsgaard, Kingo-Samuel Sogn: Jeg er klart ikke tilhænger af, at ledelsesansvaret bliver
taget væk fra menighedsrådet. Men jeg er tilhænger af kompetenceløft for menighedsråd og ansættelse af en administrationschef. Det folkelige, rodfæstede er vigtigt. Den tostrengede ledelse
er akilleshælen. Der er ingen grund til at tro, at menighedsrådene er mere inkompetente end i
andre bestyrelser. Vi har ingen sanktionsret, også provsten har udfordringer. Skal ses i sammenhæng med præsternes forkyndelsesfrihed. At være evangelisk-luthersk er, at vi alle er ligeværdige. Vi har nok mere en præstekirke, vi ser op til præsten, og præsten skal gøre alt. Vi skal
have lægfolket på banen.
Jens William Grav, Filip Sogn: Min oplevelse efter næsten 40 år i menighedsråd er, at menighedsråd er rimeligt gode til at varetage de opgaver, der er. Der er steder, hvor der er behov for
professionalisering. Store sogne har brug for administrationschefer. Der sidder masser af motiverede folk, også uden ledelseserfaring. Det er også vigtigt, at ansvaret ligger lokalt. Det skal
ikke ind i stiftet.
Ulla Nielsen, Husum Sogn: Menighedsrådet kender kirkerne bedst. Derfor skal arbejdsgiverkompetencen ligge hos dem. Passer personalet, hvis det bliver ansat fra et andet sted? Andre
opgaver kan vi godt undvære, f.eks. regnskab. Jeg kan godt lide, når præsten er til stede og med
til tingene. Vi skal afskaffe halve og delte præstestillinger.
René Rud Mikkelsen: På Vesterbro har vi bestemt stadig ansvaret i menighedsrådet. Vi sikrer
det lokale islæt ved at have kirkeudvalg i samtlige kirker.
Jan Friberg, Solvang Sogn: Vi forventes som menighedsråd at have styr på mange ting. Hvorfor har vi ikke en HR-funktion, f.eks. i provstiet? Præsterne har travlt. Lægfolk og præster har
forskellige gode tidspunkter til afholdelse af møder; dagtimer og aften.
Arne Hjort Nielsen: På Vesterbro tager forretningsudvalget sig af det meste. Det synes jeg ikke
om; menighedsrådet skal mere indover. Jeg opfatter ikke mit menighedsrådsarbejde som en frivillig opgave. Jeg er ubetalt embedsmand.
Eva Korntved, Husum Sogn: Jeg er kontaktperson og har arbejdet med ledelse i 30 år i mit arbejdsliv. God ledelse kommer før struktur. Holdningen til arbejdsgiveropgaven er vigtig. Hvordan taler vi om arbejdsmiljø? Jeg bruger meget tid på at være leder i menighedsrådet. Vi bør
have mere hjælp til de mere praktiske ting. Præsterne gør det, der er meningsfyldt for dem.
Birgitte Loizeau, Bellahøj-Utterslev Sogn: Jeg vil gerne vide, hvorfor det er sværere for præsterne at gå til møder om aftenen. Jeg har også et arbejde, der skal passes, og derudover kommer så menighedsrådsarbejdet.
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Anton Pihl, Vesterbro Sogn: Vi skal have tingene til at hænge sammen mellem præster og lægfolk i vores type kirke. Det er det, vi kalder samvirket; vi er forpligtede på hinanden. Ud over
landet er folkekirken præget af både små og store steder. Der er mange forskellige stemmer i
Landsforeningen af Menighedsråd og forskellige behov. Vi taler også forskelligt om ledelse, og
det er vigtigt, at vi ved, hvad vi taler om. Jeg har noteret mig, at unge præster ønsker mere ledelse; andre prioriterer måske frihed fra ledelse højere. Hvis man ønsker sig en folkekirke med
en helt anden struktur, så kan det være, at man får en helt anden kirke.
Arne Hjort Nielsen: Hvad laver præsterne? De skal prædike.
Helle Strømsted, Sydhavn Sogn: Jeg vil gerne have mere fokus på fordelingen inden for provstierne; den er ikke rimelig mellem Sydhavn og Vesterbro. Nogle steder er det for nemt at
komme ind i menighedsrådet, helt uden valg. Mange i menighedsrådet aner ikke, hvad de arbejder med, og du kan vælge at møde op uden at være forberedt. Der er eksempler, hvor menighedsrådet kører chikane. Vi kan ikke tillade os at afvise, at der nogle steder sker uacceptable
ting. De læge medlemmer af menighedsrådet lægger tid og kræfter i det næsten svarende til et
fuldtidsjob.
Ole Ehlers, Vor Frue Sogn: Kompetenceløft er et must. Vi er nødt til at uddanne os, bl.a. med
foreningens hjælp. Vi skal også tale om samarbejdsmiljøet mellem læge og præster i menighedsrådet.
Arne Hjort Nielsen: Vi har også haft kampvalg på Vesterbro.
Per Damgaard Pedersen, Kingo-Samuel Sogn: Jeg tror, at præsterne har lidt svært ved at give
sig selv lov. Det er svært at sige nej til de mange ting, der kalder. Vi skal tage en snak med vores præst: Vi skal nok sørge for, at vi ikke maser dig alt for meget her i menighedsrådet. Jeg er
medlem af distriktsforeningens bestyrelse; giv mig en kammerat!
Margrethe Winther-Nielsen: Tak for en god debat og tak for, at I svarede på vore spørgsmål.
Nogle menighedsråd har medlemmer med økonomi- og ledelseserfaring. Men det kan da tit undre, at der ikke er flere, der melder sig til de gode kurser og de uddannelser, der faktisk tilbydes. Det undrer mig, at man ikke ønsker at klæde sig selv på. I må sprede budskabet. Der er nok
et generationsskifte blandt præsterne. Det har også været svært at få gejstlige til at stille op til
Landsforeningens bestyrelse. En sidste overvejelse: De præster, der gik frem med arbejdsmiljøproblemer i pressen, de er jo også en del af menighedsrådet. Præsterne hører til her i foreningen.
Bestyrelsens beretning blev godkendt enstemmigt.
4.

Revideret regnskab
Distriktsforeningens kasserer Jens William Grav gennemgik regnskabet overordnet.
Jens William Grav: Corona-pandemien har påvirket aktivitetsniveauet. Sidste år regnede vi
med, at vi ville spise noget af overskuddet op. Det planlagte underskud på 70 t.kr. kunne ikke
nås. Vi endte med et resultat på 29 t.kr. Vi har haft udgifter til den virtuelle generalforsamling
og landsforeningens årsmøde (de delegerede). Kursusvirksomheden har været begrænset, og vi
har brugt færre penge. Der er også brugt færre penge på inspirationseventet, som vi afholder for
at give menighedsrådene idéer og inspiration. Der har været afholdt bestyrelsesmøder og indkøb af regnskabsprogram. Hvis vi ser på den samlede økonomi, så er opsparing næsten 700
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t.kr. Vi skal naturligvis ikke være en pengetank. Der har været udfordringer med at give revisorerne adgang til bilagene. Jeg håber, at generalforsamlingen kan godkende regnskabet under
forudsætning af, at revisionen kan komme med en anmærkningsfri påtegning.
Michael Riis, Islands Brygge Sogn: Som revisorer har vi ikke haft mulighed for at se alle bilag.
Vi har ikke haft adgang teknisk; vi har haft adgang til tallene, men ikke adgang til bilagene.
Hvis der kommer en bemærkning, så vil jeg sige, at det bliver en servicebemærkning.
Leif G. Christensen, Helligaand Sogn: Michael Riis og jeg er valgt af jer som revisorer. Jeg
mener, I trygt kan godkende regnskabet, men det skal være under forudsætning af, at vi i løbet
af ugen får set det hele igennem og får sat den underskrift.
Regnskabet blev godkendt med 31 stemmer for; 2 undlod at stemme.
5.

Budget – med kontingentfastsættelse for det næste regnskabsår
Jens William Grav: Vi har opsparet en del midler. Vi har besluttet at gøre kurser, som distriktsforeningen udbyder, gratis. Der er dog problemer med, at flere ikke møder frem på kurser uden
at have meldt afbud. Der vil være en betaling, hvis man ikke har meldt afbud, men bare bliver
væk. Vi fortsætter med inspirationseventet og håber på flere deltagere efter corona. Kontingentopkrævningen justeres ned til 20 %.
Der var ingen kommentarer til dette punkt. Budget og kontingent blev godkendt enstemmigt.

6.

Suppleringsvalg til bestyrelsen
Bestyrelsen skal suppleres med et gejstligt medlem. Der er ikke indsendt forslag til kandidater,
men det er muligt at opstille kandidater blandt de fremmødte på generalforsamling jf. foreningens vedtægter § 6, stk. 6.
Dirigenten redegjorde for reglerne. Ingen kandidat har meldt sig rettidigt forud for mødet. Der
var ingen, der meldte sig på mødet. Dermed er der ikke sket en supplering.

7.

Valg af delegerede til Landsforeningens årsmøde (bilag)
Distriktsforeningen har 30 delegerede på årsmødet. Der var opstillet 28 kandidater inden fristens udløb den 8. februar 2022, kl. 19.00. Da det samlede antal opstillede som delegerede til
årsmødet ikke er stort nok, kan generalforsamlingen opstille de manglende kandidater af sin
midte jf. vedtægterne § 6, stk. 6.
Dirigenten redegjorde for reglerne. Dirigenten foreslog, at der samlet stemmes ja eller nej til de
28. Derefter vil der på mødet kunne opstilles yderligere kandidater. Efter opfordring fra salen
stillede dirigenten det forslag, at de 28 vælges uden skriftlig afstemning.
Det blev vedtaget enstemmigt. Dirigenten læste alle navnene højt. Herefter blev der enstemmigt
stemt ja til de 28.
Karin Elisabeth Fabricius Holm fra Sydhavn Sogn opstillede på mødet. Dirigenten foreslog, at
generalforsamlingen suspenderer fra kravet om skriftlig afstemning. Det blev vedtaget enstemmigt. Herefter blev der enstemmigt stemt ja til den 29. delegerede.

8.

Indkomne forslag i øvrig
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Ingen indkomne forslag.
9.

Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling
Bestyrelsens forslag er tirsdag den 7. marts 2023. Det blev enstemmigt vedtaget.

10. Eventuelt
Ulla Nielsen: Kan vi ikke gøre det sådan, at kurser kan gennemføres, selvom der er færre en 10
tilmeldte?
Margrethe Winther-Nielsen: Det er Landsforeningens regel, at der skal være mindst 10 deltagere for at gennemføre undervisningen på et kursus.
Helle Strømsted: Hvad med at afholde kurser virtuelt?
Margrethe Winther-Nielsen: Vi har allerede erfaring med virtuelle kurser.
Lis Lynge, Bellahøj-Utterslev Sogn: Stil op til inspirationseventet den 17. september 2022!
Distriktsforeningens formand orienterede kort om kommende kurser og arrangementer.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og nedlagde sit hverv. Formanden takkede
Susanne Olling og stemmetællerne for deres indsats.
Aftenen sluttede med et oplæg af Per Damgaard Pedersen fra distriktsforeningen bestyrelse, som
også sidder i Landsforeningen af Menighedsråds Liv og Vækst-udvalg. Han fortalte om liturgiprocessen i folkekirken og udvalgets arbejde hermed.

Referent: Anton Pihl
Referatet er godkendt af dirigenten: Susanne Olling den 5. april 2022
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Bilag

Delegerede til Landsforeningens årsmøde 2022
Kandidat

Menighedsråd

Jens William Grav
Jan Friberg
Grete Modin Grundtvig
Kirsten Grubbe Jensen
Tove Vistesen
Palle K. Wind Cranil
Sonja Jensen
Yamile Hansen
Birgitte Loizeau
Tommy Schou Christesen
Eva Korntved
Ulla Nielsen
Regitze Jensen
Birgitte Wilson Schmidt
Kirsten Møllegård Hansen
Jonna Høegh
Henrik D. Gautier
Søren Dalsgaard
Ole Lundegaard Steenberg
Mia Thorkenholdt
Vibeke Bodil Kirst
Helle strømsted
David Tange
Lone Rasmussen
Eva larsen
Arne Hjort Nielsen
Rene Rud Mikkelsen
Charlotte Ekstrand
Karin Elisabeth Fabricius Holm

Filip
Solvang
Skelgård
Skelgård
Skelgård
Store Magleby
Bellahøj-Utterslev
Bellahøj-Utterslev
Bellahøj-Utterslev
Bispebjerg
Husum
Husum
Frederik
Kastel
Rosenvænget
Blågården
Kingo-Samuel
Kingo-Samuel
Simeon Sankt Johannes
Adventskirken Vanløse
Vanløse
Sydhavn
Sydhavn
Sydhavn
Sydhavn
Vesterbro
Vesterbro
Vor Frue
Sydhavn

Provsti
Amagerbro
Amagerbro
Amagerland
Amagerland
Amagerland
Amagerland
Bispebjerg-Brønshøj
Bispebjerg-Brønshøj
Bispebjerg-Brønshøj
Bispebjerg-Brønshøj
Bispebjerg-Brønshøj
Bispebjerg-Brønshøj
Holmens og Østerbro
Holmens og Østerbro
Holmens og Østerbro
Nørrebro
Nørrebro
Nørrebro
Nørrebro
Valby-Vanløse
Valby-Vanløse
Vor Frue-Vesterbro
Vor Frue-Vesterbro
Vor Frue-Vesterbro
Vor Frue-Vesterbro
Vor Frue-Vesterbro
Vor Frue-Vesterbro
Vor Frue-Vesterbro
Vor Frue-Vesterbro
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