Referat

Delegeretmøde 19.-21. maj 2017
Deltagere: 390 delegerede, 166 ikke-delegerede årsmødedeltagere og Landsforeningens bestyrelse.
1. Mødets åbning
Søren Abildgaard åbnede mødet.
2. Valg af dirigenter
Bestyrelsen foreslog Søren Holm Seerup og Leif Sondrup. Begge blev valgt.
Dirigenterne konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet.
3. Fastsættelse af forretningsorden for delegeretmødet
Bestyrelsens og valgbestyrelsens forslag til forretningsorden blev vedtaget.
4. Valg af stemmetællere
Stemmetællere blev valgt jfr. vedlagte bilag.
5. Formandens kommentarer til den aktuelle folkekirkelige situation
Søren Abildgaard fremlagde sine kommentarer. Det blev oplyst, at kommentaren er tilgængelig på
Landsforeningens hjemmeside.
6. Valg til Landsforeningens bestyrelse
Følgende lægfolk blev valgt i følgende rækkefølge og fra følgende stift:
1. John Skodsborg, Haderslev
2. Bodil Therkelsen, Roskilde
3. Søren Abildgaard, Helsingør
4. Peter Lauridsen, Hundebøll Ribe
5. Inge Kjær Andersen, Aalborg
6. Jens Krogh, Ribe
7. Anton Pihl, København
8. Karen-Marie H. la Cour, Aarhus
9. Hans-Henrik Nielsen, Helsingør
10. Ketty Sørensen, Aalborg
11. Tom Ebbe Jakobsen, Aarhus
12. Finn Poulsen, Fyen
13. Susanne Møller, Lolland-Falster
14. Karl Georg Pedersen, Viborg

Følgende gejstlige blev valgt i følgende rækkefølge:
1. Carsten Bøgh Pedersen
2. Kaj Gambill Bollmann
3. Jørgen Samsing Bendixen
4. Iben Tolstrup
5. Hjørdis Kjærgaard
6. Per Damgaard Pedersen
7. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år
Beretningen blev godkendt. Blandt bemærkningerne var, at det er vigtigt, at menighedsrådene får
og tager medansvar for konfirmandundervisningen, herunder i forhandlingerne med kommunerne
og skolerne. Ligeledes var der en række indlæg vedr. mobning af præster i lyset af den aktuelle
rapport.
8. Temadrøftelse: Fremtidig valgform til menighedsrådsvalg
Oplægget til drøftelsen var udsendt på selvstændigt ark. Mødedeltagerne var forud for mødet
gjort opmærksomme på, at Kirkeministeriet havde udsendt betænkning nr. 1567 ”Menighedsrådsvalg i fremtiden”.
Aftenen forud for drøftelsen var emnet behandlet i gruppedrøftelser, hvorfra der blev rapporteret
både om, hvorvidt den foreslåede valgform er en god løsning for menighedsrådene og om mere
detaljerede elementer i forslaget.
I en opsummerende kommentar konstaterede Søren Abildgaard, at formålet med drøftelsen var at
danne optakt til en offentlig debat om betænkningens forslag frem til den 1. oktober 2017, hvor
høringsfristen udløber. Søren Abildgaard betonede vigtigheden i at finde en løsning, der modsvarer, at 97 pct. af menighedsrådsvalgene gennemføres uden afstemningsvalg.
9. Temadrøftelse: Styring af folkekirkens lokale økonomi
Spørgsmålene i bestyrelsens oplæg blev drøftet, herunder at det er vigtigt at menighedsråd og
folkekirken som helhed kommunikerer klart og positivt om de økonomiske prioriteringer.
Der blev også peget på forhold, som betyder at menighedsrådenes tvinges til unødvendige udgifter.
10. Temadrøftelse: Samtalen i menighedsrådet om tro og kristendom
Drøftelsen blev indledt med en kort samtaleøvelse ved bordene om bønnerne i Fadervor.
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En række indlæg pegede på det helt naturlige i, at Landsforeningen engagerer sig i spørgsmålet. I
nogle indlæg blev givet udtryk for det helt selvfølgelige i, at man i menighedsrådene taler om trosspørgsmål. Der blev peget på behov som udveksling af gode erfaringer og udarbejdelse af støttepunkter til samtalen.
11. Forelæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det foregående
regnskabsår
Regnskabet blev godkendt.
12. Orientering om foreningens aktuelle økonomiske stilling
Kassereren orienterede om, at han forventer et positivt resultat for indeværende år.
13. Forelæggelse og drøftelse af budget samt godkendelse af forslag til kontingent for det følgende regnskabsår
Bestyrelsens forslag til budget blev godkendt. Også bestyrelsens forslag om uændret kontingent i
2018 i forhold til 2017 blev godkendt.
14. Indkomne forslag
Forslag 1: Bestyrelsens forslag om at ændre vedtægterne, så der skal vælges to næstformænd,
blev vedtaget.
Forslag 2: Forslaget fra Århus Distriktsforening om, at Landsforeningens bestyrelse skal afsøge
muligheder for at begrænse informationsmængden fra Den digitale arbejdsplads, blev ikke vedtaget.
Bestyrelsen oplyste, at der er søgt midler til udvikling af Den digitale arbejdsplads, og at de præsenterede problemstillinger i givet fald vil indgå i arbejdet.
15. Valg af revisorer
A. 2 revisorer
Bestyrelsen foreslog Freddy Christensen og Jørgen Munck. Begge blev valgt.
B. 2 revisorsuppleanter
Bestyrelsen foreslog Niels Hørlyck og Gorm Skat Petersen. Begge blev valgt.
16. Bestyrelsens meddelelse om tid og sted for næste årsmøde
Søren Abildgaard meddelte, at næste årsmøde finder sted den 8. – 10. juni 2018 på Hotel Nyborg
Strand.
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17. Eventuelt
Intet til referat.
18. Mødets afslutning
Søren Abildgaard takkede dirigenterne for god mødeledelse og takkede deltagerne for et godt
møde.

Referat godkendt den 23. maj 2017:

___________________________________
Søren Abildgaard
Bestyrelsesformand

___________________________________
Inge Lise Pedersen
Valgbestyrelsesformand

___________________________________
Søren Holm Seerup
Dirigent

___________________________________
Leif Sondrup
Dirigent
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Bilag
Stemmetællere
Fornavn
Solvej
Hanne
Werner Nielsen
Lejf Richardt
John
Kurt
Jytte
Kaj A.
Erik
Erik
Vagn
Anne Lisbeth
Bodil
Hans Andreas
Kurt D. L.

Efternavn
Sønderkær
Kjærulff
Wittekind
Hansen
Thøfner
Hansen
Abildgaard
Jørgensen
Normann
Schmidt
Olsen
Jepsen
Andersen
Christensen
Petersen

Distriktsforening
København
Frederiksborg
Helsingør Stift Sydøst
Nordvestsjælland
Syd- og Østsjælland samt Møn
Fyens Stift
Himmerland
Jammerbugt
Jammerbugt
Jammerbugt
Holstebro og Struer Provstier
Ikast-Brande Provsti
Randers og Omegn
Skjern
Sønderjylland
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