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Distriktsforeningen af Menighedsråd i København
Bestyrelsens årsberetning 2014

Landsforeningen og distriktsforeningerne
Forholdet mellem Landsforeningen og distriktsforeningerne fik også en central plads i
2014. En arbejdsgruppe nedsat af Landsforeningens bestyrelse leverede i januar 2014 en
rapport med en række strukturforslag, som blev drøftet af medlemmer fra
distriktsforeningernes bestyrelser på et midtvejsmøde i marts 2014. Rapporten blev
justeret efter disse drøftelser og den mundede ud i et diskussionsoplæg, som blev
fremlagt på Landsforeningens Årsmøde maj 2014. Foreningen vil fortsat være
organiseret med en Landsforening og en række dertilhørende distriktsforeninger. Som
udgangspunkt skal et menighedsråd stadig være medlem af en distriktsforening for at
være medlem af Landsforeningen. Der blev lagt vægt på at styrke distriktsforeningerne,
og at Landsforeningen skulle støtte de lokale bestyrelser og klæde dem på til at varetage
interesseopgaver på provsti- og stiftsniveau. Det blev understreget, at der er forskel på
at være en interesseorganisation, der repræsenterer valgte menighedsrådsmedlemmer,
og at være en del af den kirkelige myndighedsstruktur.
Antallet af distriktsforeninger i de enkelte stifter varierer meget. Nogle stifter har bare
en enkelt distriktsforening, mens distriktsforeningen i andre stifter følger
provstigrænserne. I Københavns Stift har vi som bekendt tre distriktsforeninger:
Distriktsforeningen i København, Distriktsforeningen på Frederiksberg og
Distriktsforeningen på Bornholm. Det skal fortsat være op til de lokale foreninger om de
vil slå sig sammen eller følge den nuværende foreningsstruktur. Men samarbejdet skal
øges på stiftsniveau. For vores vedkommende vil det betyde, at de tre
distriktsforeningerne i Københavns stift fremover skal have en tættere dialog, hvilket
blandt andet kan ske ved afholdelse af et årligt fælles bestyrelsesmøde.
I november 2014 afholdt foreningen endnu et midtvejsmøde, hvor foreningens struktur
var et af hovedemnerne. Landsforeningens bestyrelse præsenterede her resultater af
det arbejde, der var foregået siden delegeretmødet i 2014. Der er forberedt
vedtægtsændringer, som skal forelægges på delegeretmødet i 2015 og igangsat
initiativer, som ikke kræver vedtægtsændringer. Der er udarbejdet et sæt vejledende
vedtægter for distriktsforeninger, som vil bliver drøftet på et formandsmøde den 7.
marts 2015. Den vejledende formålsparagraf lægger op til, at distriktsforeningerne kan
få en væsentlig bredere funktion lokalt end i dag. Ud over kursusvirksomhed nævnes
blandt andet varetagelse af interesser over for lokale og regionale kirkelige
myndigheder, indbydelse til møder om kirkepolitiske forhold og initiativer til samarbejde
mellem menighedsrådene fx netværk mellem formænd, kontaktpersoner, kasserer m.fl.
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Det er bestyrelsens hensigt at afholde et fællesmøde med Frederiksberg
distriktsforeningsbestyrelse i 2015, ligesom der er planer om at arbejde på at udbyde
enkelte fællesarrangementer
Hvad mener medlemmerne om Distriktsforeningen?
I foråret gennemførte bestyrelsen en undersøgelse blandt medlemmerne af
distriktsforeningen. Vi ønskede at få mere viden om medlemmernes syn på og ønsker til
foreningen. Er der behov for en distriktsforening, der binder menighedsrådene sammen
på tværs af provstigrænser, og hvor hvert enkelt MR-medlem har mulighed for at lade sin
røst høre? Eller er det tilstrækkeligt med det nære i sognet og eget provsti? Har vi ikke
netop i Københavnsområdet behov for et tværgående organ, hvor vi kan inspirere og lade
os inspirere af, hvordan der drives kirke i andre dele af byen? Skal vi afholde kurser?
Holder vi de rigtige kurser? Hvad savner I? Skal vi vejlede og støtte Menighedsråd i sager
i forhold til provsti eller stift?
Der var 40 menighedsrådsmedlemmer som responderede. På baggrund af de senere års
debat om distriktsforeningernes berettigelse havde vi helt konkret spurgt, om foreningen
burde nedlægges. Besvarelsen viste, at bare 12,5% af respondenterne mente, at
foreningen burde eller måske burde nedlægges. Et flertal ønskede et mere varieret
kursusudbud med mulighed for flere uddannelsesniveauer. Der var også ønsker om
debatmøder med fokus på de særlige udfordringer for kirken i storbyen, stormøde om
folkekirkens situation og mere inspiration til menighedsrådene.
Hvilke udsagn var respondenterne henholdsvis mest og mindst enighed
angivet i procent af antal besvarelser
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Kurser og andre arrangementer
I 2014 udbød distriktsforeningen fem kurser, et forberedende møde til Landsforeningens
delegeretmøde 2014 og et debatmøde om distriktsforeningens fremtidige opgaver.
Debatmødet
tog
udgangspunkt
i
resultaterne
fra
den
gennemførte
2

medlemsundersøgelse. Kurserne blev udbudt i samarbejde med Landsforeningen. Et af
kurserne måtte aflyses pga. for få tilmeldte (< 10). Det viste sig efterfølgende, at et
tilsvarende kursus var blevet udbudt af et provsti i København, som også var nødtsaget til
at aflyse pga. for få tilmeldte. Bestyrelsen vil derfor fremover forsøge at koordinere
kursusudbuddet med provstierne, således at der ikke bliver uhensigtsmæssig
konkurrence mellem distriktsforeningens kurser og andre kurser arrangeret på
provstiplan. Det kan i sidste ende medføre, at ingen kurser bliver gennemført.
Landsforeningen kom med et helt ny kursuskoncept for efteråret 2014. Der blev udbudt
en række fyraftensmøder, som begyndte kl. 17.30 og sluttede kl. 19.00. Kurserne var
gratis, men med krav om, at der skulle være mindst 10 deltagere for at afholde kurset.
Der var tilmeldt det nødvendige antal deltagere på fyraftenskurserne i efteråret 2014.
Men da ikke alle tilmeldte mødte op, gav det nogle udfordringer i forhold til
Landsforeningens krav til deltagerantallet. En mulighed kan være at kræve en ”no show
up” afgift. Det er ikke et skridt, vi har taget endnu, men bestyrelsen vil tage bestik af
udviklingen i 2015.
Bestyrelsen arbejder frem mod at arrangere en inspirationsdag for menighedsrådene i
efteråret 2015.
Årsmødeudgifter
Udbetaling af diæter til delegerede ved Landsforeningens årsmøde blev ændret fra og
med 2014. En delegeret kan få dækket udlæg til forplejning mm. under årsmødet og
transportudgifter på op til 700 kr. mod fremsendelse af bilag til distriktsforeningens
bogholder. Der var enkelte, der var utilfredse med den nye ordning, men flertallet fandt
den rimelig.
Bestyrelsen
Den ene af bestyrelsens to repræsentanter for præster, Annelise Mehlsen, så sig
desværre nødsaget til at træde ud af bestyrelsen i foråret 2014. Supplanten ønskede ikke
at træde ind i distriktsforeninges bestyrelse på daværende tidspunkt. Da de nuværende
vedtægter kun rummer mulighed for valg efter afholdt menighedsrådsvalg, står posten
vakant indtil næste generalforsamling med valg.
Folkekirkens ledelse
2014 blev også året, hvor tanken om et folkekirkeråd eller et fællesudvalg blev lagt død
på den politiske hylde. Hvornår og om der kan blæses liv i ideen igen inden for en
overskuelig fremtid, er svær at spå om. Formanden for Landsforeningens bestyrelse
udtrykte på årsmødet i 2014 forventninger om, at nogle af de nuværende arbejdsopgaver
i Landsforeningen ville overgå til et nyt fællesudvalg. Vi må nu konstatere, at det ikke vil
ske, og det betyder, at det er blevet langt vigtigere, at Landsforeningen sammen med
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distriktsforeningerne ruster sig til at være menighedsrådenes talerør både på landsplan
og regionalt.
På bestyrelsens vegne
Margrethe Winther-Nielsen, formand
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