Distriktsforeningen for Fredericia provsti
Fredericia den 23. januar 2018

Emne:

Referat fra generalforsamling tirsdag den 23. januar 2018, kl.1800 i Michaelisgården.

Deltagere:

Der deltog i alt 21 i generalforsamlingen.

Formanden bød velkommen
1. Valg af dirigent. Til dirigent valgtes Per Møller Henriksen.
2. Bestyrelsens beretning. Formanden tog ordet for bestyrelsens beretning, der lød som følger:
På generalforsamlingen den 24. januar 2017 behandlede vi foreningens fortsatte berettigelse. Der var en overvejende
stemning for, at vores forening skulle fortsætte som en selvstændig forening.
Der blev derefter valgt en næsten ny bestyrelse, idet 3 medlemmer af den tidligere bestyrelse enten ikke ønskede at
fortsætte eller ikke længere var medlem af et menighedsråd. Vi tog således afsked med formanden Kurt Krogh,
kasserer Poul Erik Poulsen og bestyrelsesmedlem Lene Münster.
Vi kunne ved samme lejlighed konstatere en glædelig interesse for at opstille til valget til bestyrelsen.
Valget faldt ud med, at næstformand Ole Engberg og undertegnede fortsatte i bestyrelsen. Som nye
bestyrelsesmedlemmer valgtes Anette Marie Zarling. Hanne Merete Sørensen og Ebba Marie Jakobsen.
På et bestyrelsesmøde den 31. januar 2017 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand
Johannes Lund Nielsen
Næstformand
Ole Engberg
Kasserer
Anette Marie Zarling
Sekretær
Hanne Merete Sørensen
Bestyrelsesmedlem
Ebba Marie Jakobsen
Da der måske sidder nogen af jer og tænker, hvad er Distriktsforeningen egentlig for en størrelse, så
vil jeg her nævne foreningens formålsparagraf der lyder således.
Distriktsforeningen for Fredericia provsti er en forening af menighedsråd, som sikrer medlemmerne mulighed for
indflydelse på Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningens virksomhed foregår i overensstemmelse med de til
enhver tid gældende vedtægter for Landsforeningen af Menighedsråd.
Distriktsforeningen varetager menighedsrådenes interesser, fremmer deres indbyrdes samarbejde og tilbyder ydelser
efter lokale behov. Dette kan ske ved at repræsentere menighedsrådene og varetage deres interesser over for lokale og
regionale kirkelige myndigheder indbyde til møder om kirkepolitiske emner tage initiativer til fremme af
samarbejdet mellem menighedsrådene, herunder netværk mellem formænd, kontaktpersoner, kasserere m.fl., indbyde til
møder og arrangementer til fremme af fællesskabet mellem menighedsrådene tage initiativer til løsning af fælles opgaver
udbyde kurser for menighedsrådsmedlemmer, herunder kurser tilbudt af Landsforeningen.
Til hjælp til at løse nogle af disse opgaver, foregår der et tæt samarbejde mellem distriktsforeningerne i Haderslev Stift i
en organisation som vi har valgt at kalde ”Samtaleforum”. Her afholdes 2 møder årligt sammen med Biskoppen.
Derudover afholdes der lokale møder efter behov. Der er følgende foreninger tilsluttet Samtaleforum:
Distriktsforeningen for Hedensted Provsti
Distriktsforeningen for Vejle Provsti
Distriktsforeningen for Kolding Provsti
Den Sønderjyske Distriktsforening
Distriktsforeningen for Fredericia Provsti
Så til lidt om årets gang i Distriktsforeningen for Fredericia Provsti.
Med så stor en udskiftning i bestyrelsen skulle vi jo først finde vore egne ben at stå på med de udfordringer det nu gav.
Den første udfordring bestod i at få bankkonti og regnskab flyttet over til vores nye kasserer. Det med at få flyttet en
bankkonto er blevet noget af en bureaukratisk opgave, men det lykkedes da til sidst.
Flytningen af regnskabet gik gnidningsfrit og med stor hjælp fra vores tidligere kasserer.
Det første større arrangement vi stod for, var afholdelse af et kursus i ”Den Digitale Arbejdsplads (DAP).
Kursusdeltagelsen var en overvældende succes, idet der deltog i alt 40 kursister.
Christians kirken havde velvilligt stillet lokaler til rådighed i Christianshus og Landsforeningen af Menighedsråd stillede
underviser vederlagsfrit til rådighed men vi var værter ved et let traktement.

Formand
Johannes Lund Nielsen
Stenhøjvænget 84, 7000 Fredericia
Tlf.: 2029 3178
E-mail: jlnfredericia@gmail.com

Kasserer
Sekretær
Anette Marie Zarling
Hanne Merete Sørensen
Lupinvej 13, 7000 Fredericia
Egeskov Bygade 49, 7000 Fredericia
Tlf.: 2991 0077
Tlf.: 4081 4321
E-mail: anette.zarling@gmail.com E-mail: hannesorensen49@hotmail.dk

Distriktsforeningen for Fredericia provsti
I første halvdel af 2017 udbød Landsforeningen et kursus med titlen Folkekirkens lederuddannelse. Kurset var målrettet til
kontaktpersoner i de enkelte menighedsråd og blev afholdt i Odense. Undervisningen var gratis, så bestyrelsen besluttede
henset til vores formålsparagraf, at afholde udgifterne til forplejning og transport. Thyra Kjærsgaard, Bredstrup Pjedsted
sogn, Anette Zarling Christians sogn og Hanne Sørensen Vejlby sogn, der er kontaktpersoner i deres menighedsråd deltog
i kurset, og havde efter sigende et stort udbytte. Kurset blev afholdt over 4 hverdage eftermiddag og aften.
I starten af maj var vi to der deltog i mødet Samtaleforum hos biskoppen, hvor hovedemnet var det kommende
Landsmøde.
I weekenden 19. – 21. maj afholdt Landsforeningen af Menighedsråd Landsmøde på Hotel Nyborg Strand. Her deltog de
på sidste generalforsamling valgte 3 delegerede:
Ebba Marie Jakoksen
Hanne Merete Sørensen
Anette Marie Zarling
Antallet af delegerede er fastlagt af Landsforeningen, ud fra Provstiernes/distriktforeningernes størrelse.
Distriktsforeningen for Fredericia Provsti er blevet tildelt 3 pladser.
Så blev det efterhånden sommerferietid, og foreningens aktiviteter gik på stand by.
Efteråret har ikke budt på de store arrangementer, men der er dog et par stykker jeg vil nævne.
Den 9. november var der igen møde hos biskoppen i Samtaleforum, og den 11. november blev der afholdt
”Midtvejsmøde” i Landsforeningen af Menighedsråd, hvor jeg deltog. Mødet er som navnet antyder et møde der afholdes
hvert år ca. midt imellem to Landsmøder.
Midtvejsmøderne bruger Landsforeningen til at orientere om aktuelle emner der verserer i Landsforeningen og er ikke et
egentligt beslutningsmøde. Beslutningerne tages på Landsmødet, hvor de delegerede har stemmeret.
Nyt fra Kirkernes Hus – Kirkernes Hus er blevet godkendt til at indgå i forsøgsordningen under:
3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed – budgetsamrådsmodellen.
Det betyder at Kirkernes Hus nu får egen myndighedskode og kan dermed få tilført ligningsmidler og dermed føre
selvstændigt regnskab.
Det var en lille opsummering på den nye bestyrelses indsats i det første år. Vi føler, at vi nu er bedre rustet til at starte et nyt år.
Sluttelig vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt og produktivt samarbejde i det forløbne år og ikke mindst for deres
tålmodighed med formanden, der har været meget han har skullet sætte sig ind i.

Beretningen blev godkendt med akklamation.
Bestyrelsen opfordredes til at arrangere et nyt DAP kursus med en mere praktisk tilgang evt. med lokal
superbruger.
Lederkursus var godt og der opfordres til at andre tager imod tilbuddet.
3.

Kassereren fremlagde regnskabet.
Regnskabet godkendt med akklamation.
Regnskabet vedhæftes dette referat.

4.

Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år. Se ovenfor ang. DAP.

5.

Fastsættelse af kontingent. Kontingent for 2019 foreslået på 300 kr. pr. menighedsrådsmedlem
vedtaget.

6.

Valg af delegerede.
Bestyrelsen foreslår Johannes Lund Nielsen, Hanne Merete Sørensen og Anette Zarling.
De blev valgt.
Som stedfortræder valgtes Ebba Jakobsen

7.

Der var ikke indkommet noget forslag

8.

Intet.

Formanden takkede dirigenten. Mødet hævet kl. 18.43.
Ole Engberg
Referent
Formand
Johannes Lund Nielsen
Stenhøjvænget 84, 7000 Fredericia
Tlf.: 2029 3178
E-mail: jlnfredericia@gmail.com

Johannes Lund Nielsen
formand
Kasserer
Sekretær
Anette Marie Zarling
Hanne Merete Sørensen
Lupinvej 13, 7000 Fredericia
Egeskov Bygade 49, 7000 Fredericia
Tlf.: 2991 0077
Tlf.: 4081 4321
E-mail: anette.zarling@gmail.com E-mail: hannesorensen49@hotmail.dk

