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Distriktsforeningen af Menighedsråd i København
Bestyrelsens årsberetning 2015

Distriktsforeningerne og Landsforeningen
Landforeningen afholdt en workshop for distriktsforeningernes bestyrelser den 19.
september 2015 med fokus på ændring af distriktsforeningernes vedtægter og
synliggørelse af foreningernes aktiviteter over for menighedsrådenes på
Landsforeningens hjemmeside. Det er Landsforeningens vision at solidariteten mellem
menighedsrådene i folkekirken fastholdes og styrkes gennem en fortsat meget høj
organisationsprocent. Det er samtidig målet, at Landsforening og Distriktsforeningerne
fortsat skal være attraktive for medlemmerne, at medlemmernes interesser varetages
på alle niveauer i folkekirken, og at der fortsat er relevante kursustilbud.
På Landsforeningens delegeretmøde 2015 blev der vedtaget nye vedtægter for
Landsforeningen og vejledende vedtægter for distriktsforeningerne. Disse vedtagelser
danner baggrund for nye ændringer af Distriktsforeningens vedtægter. Der er dog ikke
behov for meget gennemgribende justeringer af foreningens vedtægter.
Et af de væsentligste ændringsforslag til Distriktsforeningens vedtægter er affødt af
behovet for, at stiftets tre distriktsforeninger indbyrdes skal aftale fordelingen af antal
delegerede til Landsforeningens årsmøde. Antallet af delegerede fordeles stiftsvis, som
der er redegjort for i Landsforeningens vedtægter. I stifter med flere distriktsforeninger
skal foreningerne derefter fordele de delegerede indbyrdes. De skal også udpege en
kontaktperson, som skal varetage kontakten til Landsforeningen og sørge for indkaldelse
til eventuelle fællesmøder.
Det skal fremhæves, at der i de nye vedtægter for Landsforeningen er indført en
skærpelse af tidspunktet for rettidig meddelelse af, hvem af stedfortræderne der
eventuelt er indsat som delegeret i stedet for de oprindelige delegerede. Det skal i
henhold til vedtægterne ske senest 1 time før delegeretmødets begyndelse. Det bliver
derfor ekstra vigtigt, at en delegeret, som bliver forhindret i at deltage i mødet, melder
forfald straks.
Landsforeningen vil gøre distriktsforeningerne mere synlige på Landsforeningens
hjemmeside. Det indebærer, at Distriktsforeningen kan få sin egen webadresse til en
side under Landsforeningens hjemmeside. Det er et godt tilbud, som bestyrelsen
overvejer at tage imod, når det bliver muligt.
På Landsforeningens midtvejsmøde den 14. november 2015 blev opgavefordelingen
mellem sogn, provsti og stift sat til debat. Resultatet af Kirkeministeriets undersøgelse af
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menighedsrådenes syn på arbejdet med varetagelse af de administrative opgaver
”Menighedsråd på vores måde” var blevet offentliggjort et par måneder forinden
(september 2015). Rapporten over resultaterne konkluderer, at de menighedsråd, der
indgik i undersøgelsen, finder, at det primært er økonomi-, personale- og
bygningsområdet, som giver vanskeligheder. Det er et tidskrævende arbejde, og
menighedsrådsmedlemmerne er frivillige, som ikke nødvendigvis har kompetencer eller
lyst til at løfte de administrative opgaver. Rapporten peger på en række
løsningsmodeller. En af modellerne indebærer, at menighedsrådene flytter en større del
af opgaverne til provstiniveauet. Drøftelserne med Kirkeministeriet om fordelingen af
opgaver mellem sogn og provsti fortsætter i 2016 og kan blandt andet resultere i
lovændringer og forsøgsordninger. Landsforeningen vil gerne varetage
menighedsrådenes interesser i denne sag og har derfor opfordret distriktsforeningerne
til at sætte drøftelser af samarbejdet og opgavefordelingen mellem sogn og provsti på
dagsordenen.
Under midtvejsmødet blev det endvidere fremhævet, at Landsforeningen vil gøre noget
ved problemet med at rekruttere medlemmer til menighedsrådene. Både
Kirkeministeriet og Landsforeningen opfordrer samtlige menighedsråd til at vælge den
13. september 2016 som dato for opstillingsmødet til det kommende
menighedsrådsvalg. En fælles dato vil gør det nemmere at skabe opmærksomhed om
menighedsrådsvalget.
Distriktsforeningerne i København og Frederiksberg afholder i fælleskab et valgkursus
for valgbestyrelser den 11. august 2016. Undervisningen varetages af Landsforeningen,
og der vil være fokus på aftalevalg.
Kurser og andre arrangementer
For at målrette foreningens kursusvirksomhed efter medlemmernes ønsker, sendte
bestyrelsen Landsforeningens kursusudbud for efteråret 2015 ud til medlemmerne i
foråret 2015 med en forespørgsel om, hvilke kurser der havde deres interesse. En
medvirkende årsag til dette tiltag var vanskeligheder med at få tilstrækkeligt med
deltagere til de kurser, som blev udbudt i de første måneder af 2015. Vi modtog
tilbagemelding om ønsker fra 8 menighedsråd og tog hensyn til ønskerne ved
planlægningen af efterårets kurser. Alligevel måtte vi aflyse et fyraftenskursus, hvor vi lå
under Landsforeningens krav om mindst 10 tilmeldte. Aflyste kurser er ikke et særligt
københavnsk fænomen. Problemet med aflyste kurser blev berørt under
Landsforeningens midtvejsmøde. Distriktsforeningens formand efterlyste her en statistik
over udbudte og aflyste kurser. Det blev oplyst, at det hovedsageligt er fyraftenskurser,
der må aflyses.
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Der var bedre tilslutning til et 3 timers kursus om ”Den Digitale Arbejdsplads i
Menighedsrådet. Vejen til en God Beslutningsproces” den 4. november 2015. Hvor 14
deltagere fik en grundig og overskuelig gennemgang af DAP’en anvendelsesmuligheder.
Det var et rigtigt nyttigt kursus, som vi kan anbefale menighedsrådene at deltage i, når
det udbydes en anden gang.
Debataftenen om økonomi den 10. februar 2016 var nok årets højdepunkt blandt
Distriktsforeningens arrangementer. Bestyrelsen satte her den kirkelige økonomi i
København under lup. Det er svært at gennemskue, hvor pengene kommer fra, og
hvordan de bliver brugt i det københavnske ligningsområde. Som optakt til debatten,
skrev Distriktsforeningens formand og næstformand en kronik, som blev bragt i
Kristeligt Dagblad under titlen ”Nu skal vi diskutere kirke og økonomi i Københavns Stift”
den 9. februar 2016. Vi plæderede her for større gennemskuelighed og åbenhed om de
økonomiske dispositioner. Københavns kirkelige budgetudvalg fastsætter størrelsen af
den kirkelige ligning og står for prioriteringen af større anlægs- og
vedligeholdelsesopgaver. I kronikken fremførte vi blandt andet det forhold, at valget af
medlemmer til budgetudvalget sker indirekte, idet de ikke vælges af de enkelte
menighedsråd, men af de lokale provstiudvalg. Det står i modsætning til valget af
repræsentanter til både provstiudvalg og stiftsråd, som vælges direkte af
menighedsrådene. Menighedsrådene bør som minimum modtage direkte information
om de overordnede dispositioner herunder dagsorden og referater fra
budgetudvalgsmøderne. Der er ikke krav om, at et provstiudvalgsmedlem og dermed et
potentielt medlem af budgetudvalget er medlem af et menighedsråd. Det kan være en
god løsning med ”folk udefra” og er til tider en nødvendighed for at kunne løfte de
mange administrative opgaver. Men det stiller samtidig større krav til kommunikationen
ud til menighedsrådene.
Selve debataftenen blev indledt med oplæg fra budgetprovst, budgetudvalgsformand,
et budgetudvalgsmedlem og formanden for Distriktsforeningen. Distriktsforeningens
næstformand var ordstyrer og sørgede for at lede os godt igennem den efterfølgende
debat. Der blev fremført mange synspunkter i løbet af aftenen både fra oplægsholdere
og de fremmødte tilhørere. Kristeligt Dagblad bragte en artikel den 12. februar 2016,
hvor det blandt andet kan læses, at ”både Finn Vejlgaard og formanden for det kirkelige
budgetudvalg i København, Susanne Olling, går ind for, at der skal være mere
offentlighed omkring Københavns overordnede kirkeøkonomi, sådan som kritikerne
kræver.” Vi vil derfor konkludere, at aftenen var en stor succes, og at det lykkedes at
komme et vigtigt skridt videre, i og med at menighedsrådene fremover kan forvente
direkte adgang til information om budgetudvalgets dispositioner. Om det så også bliver
muligt på længere sigt at få mere indflydelse på igangsættelse af så store
anlægsarbejder som det, der forestår i Sydhavnen, er mere tvivlsomt. Vi vil opfordre
menighedsrådene til at gøre deres indflydelse gældende gennem deres lokale
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provstiudvalg og medlemmerne i budgetudvalget. En anden mulighed er aktiv deltagelse
i den offentlige debat. Distriktsforeningens nye facebook jf. punktet ”Kommunikation til
medlemmerne” nedenfor kunne være et oplagt sted at fortsætte debatten om, hvordan
vi bør forvalte de kirkelige ligningsmidler i København.
Kommunikation til medlemmerne
Det er flere år siden, at Distriktsforeningen gik fra at udsende information til
menighedsrådene med brevpost til elektronisk kommunikation. Information om kurser
og arrangementer samt indkaldelse til generalforsamling sker i dag via e-mail over
DAP’en og på foreningens hjemmeside. Men det er ikke alle menighedsrådsmedlemmer,
der er bevidste om, at foreningen har en hjemmeside, og indholdet i e-mails, der
udsendes over DAP’en, kan være længe undervejs. Flere menighedsrådsmedlemmer er
afhængige af, at beskeden videresendes fra menighedsrådets formand eller sekretær,
og selvom vi forsøger at skrive en forklarende overskift i e-mailens emnefelt, kan dele af
det vigtige budskab forsvinde pga. trunkering i oversigten over e-mails.
For at få en mere direkte kommunikationsvej til medlemmerne gik Distriktsforeningen i
luften med en facebook-side den 6. februar 2016. Vi håber på den måde at nå længere
ud med nyheder om kurser, arrangementer og hvad der ellers rører sig, som er relevant
for Distriktsforeningens medlemmer. Bestyrelsen vil opfordre medlemmerne til at bruge
facebook-siden til at debattere og kommentere emner, der bliver lagt op på siden.
Bestyrelsen
Bestyrelsens eneste nuværende repræsentant for præster, næstformand Erik BalslevClausen går på pension i 2016, men fortsætter i bestyrelsen perioden ud.

På bestyrelsens vegne
Margrethe Winther-Nielsen, formand
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