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Distriktsforeningen af Menighedsråd i KøbenhavnBestyrelsens årsberetning 2013

Distriktsforeningernes fremtidige funktion og rolle
Landsforeningens delegeretmøde i 2013 blev startskuddet for en grundig drøftelse og
behandling af distriktsforeningsstrukturen. Landsforeningens bestyrelse fremlagde her
forslag til en ny model for opgavefordelingen mellem distriktsforeningerne og
Landsforeningen og et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde videre
med forslagets indhold. Arbejdsgruppen skulle tage stilling til bestyrelsens forslag
herunder opstille modeller for distriktsforeningernes fremtidige rolle og drøfte fordele
og ulemper ved de forskellige modeller. Arbejdsgruppen består af ti medlemmer heraf
otte medlemmer uden for Landsforeningens bestyrelse. Distriktsforeningen i København
har været repræsenteret i arbejdsgruppen ved Frode Benedikt Nielsen. Landsforeningen
udsendte arbejdsgruppens rapport i februar 2014 med henblik på en drøftelse med
distriktsforeningernes bestyrelser på et såkaldt midtvejsmøde inden delegeretmødet
2014, hvor Landsforeningens bestyrelse vil fremlægge et oplæg. Arbejdsgruppen har
opstillet syv organisationsmodeller, der spænder fra den eksisterende model til
modeller, hvor menighedsrådene er direkte medlemmer af landsforeningen uden om en
lokal distriktsforening.
Bestyrelsesmøder og -seminar
Bestyrelsen har foruden det konstituerende møde umiddelbart efter
generalforsamlingen den 7. marts 2013 afholdt seks bestyrelsesmøder og et seminar.
Bestyrelsen har fortsat en tæt kontakt til Landsforeningens bestyrelse, idet Michael Riis
fra landsforeningens bestyrelse stadig deltager i vores bestyrelsesmøder.
Den 7. september 2013 afholdt bestyrelsen et internt seminar med fokus på
Distriktsforeningens fremtid, hvor vi både så på Distriktsforeningens arbejde i historisk
perspektiv og på argumenter for og imod en ændring af Distriktsforeningens rolle.
Bestyrelsen mener, at der fortsat er brug for Distriktsforeningen som valgforum og
støtte til Landsforeningens kursusudbud samt kontakt mellem menighedsrådene i
Distriktsforeningens område. Men det er en drøftelse, som vi ikke kan afslutte uden at
inddrage medlemmerne. Landsforeningens delegeretmøde i 2014 bliver som nævnt
rammen om drøftelsen af et strukturoplæg fra Landsforeningens bestyrelse. Vi vil forud
for delegeretmødet invitere jer til at bidrage med en første tilkendegivelse af jeres
synspunkter og ønsker til den lokale Distriktsforening. Det vil foregå gennem udfyldelse
af et elektronisk spørgeskema, som vi vil udsende i løbet af foråret 2014.
Bestyrelsen vil gerne have en mere aktiv hjemmeside. Vi har derfor igangsat en
opdatering af hjemmesiden, som vil blive fremvist på generalforsamlingen.
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Bestyrelsen modtog en henvendelse fra Landsledelsen i december 2013 om at indlevere
eksempler på menighedsråd, der har ændret deres prioriteringer for at skabe mere kirke
for pengene. Bestyrelsen opfordrer menighedsrådene til at dele sådanne erfaringer med
andre ved at tage kontakt til Landsforeningen.
Kursusvirksomheden
Kursusudbuddet til menighedsrådsmedlemmer med særlige poster i menighedsrådet
fortsatte ind i foråret 2013 med to kurser, som var målrettet til henholdsvis kasserere og
kirkeværger. Kurset for kasserere blev fulgt op med et kursus om budget og regnskab for
samtlige menighedsrådsmedlemmer. Der blev dernæst afholdt kursus for
kontaktpersoner i efteråret 2013. Disse tre kurser blev alle gennemført i samarbejde
med Landsforeningen og gennemført af Landsforeningens stab.
Distriktsforeningen har i de senere år ikke afholdt forberedende møde til
Landsforeningens delegeretmøde. Afholdelse af det forberedende møde blev
genoptaget i 2013. Det skyldes især ønsket om at klæde førstegangsdelegerede godt på
inden delegeretmødet, men også at informere om valget til Landsforeningens
bestyrelse, som kun finder sted hvert fjerde år.
Som noget helt nyt afholdt vi en paneldebat i august 2013 forud for valgene til
provstiudvalg og stiftsråd. Formålet med debatmødet var at give indsigt i de to organers
arbejde som optakt til valgene. Mødet udformede sig som en paneldebat i to sektioner
om henholdsvis stiftsråd og provstiudvalg. Hver sektion startede med korte oplæg fra
tre paneldeltagere, og det blev efterfulgt af en livlig debat med udfordrende spørgsmål
til panelet.
Landsforeningens delegeret- og årsmøde
Distriktsforeningen sendte 24 delegerede til årsmødet i 2013. Inden delegeretmødet
modtog vi 2 afbud, men alle pladser blev fyldt op med suppleanter. Hertil kom 20
tilmeldte årsmødedeltagere. Det betyder, at Distriktsforeningen var repræsenteret ved i
alt 44 deltagere svarende til 7% af det samlede antal deltagere på årsmødet i 2013
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Delegeretmødet vedtog et ændringsforslag til Landsforeningens vedtægter om valg af
delegerede til Landsforeningens delegeretmøde. Forslaget havde til formål at sikre, at
delegerede bliver valgt ved en demokratisk afstemning i den distriktsforening, som de
tilhører. Dette har afstedkommet, at Distriktsforeningens bestyrelse har udarbejdet et
forslag til revision af Distriktsforeningens vedtægter, så de bringes i overensstemmelse
med Landsforeningens nye vedtægter.
Kirkepolitikken
Et 50 siders debatoplæg om Folkekirkens fremtidige styringsform blev publiseret i
foråret 2013. Herefter fulgte en række debatmøder og afgivelse af 671 høringssvar fra
Landsforeningen, distriktsforeninger, stiftsråd, provstiudvalg, menighedsråd, kirkelige
organisationer m.m. Vi har siden fået ny kirkeminister, hvis første store opgave, som
kirkeminister bliver at føre udvalgsarbejdet for folkekirkens styring til ende. Efter planen
skal udvalget bag arbejdet aflevere sin endelige rapport med overvejelser og forslag til
regeringen ved udgangen af marts 2014.
Kirkelukninger i København
Landsforeningen har efterlyst klare regler for kirkelukninger i kølvandet på den tidligere
kulturminister Marianne Jelveds beslutning om lukning af otte kirker i København ud af
de i alt 14 kirker, som oprindeligt blev indstillet til en lukning.

På bestyrelsens vegne
Margrethe Winther-Nielsen, formand
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