Referat af ordinær generalforsamling i Distriktsforeningen af
menighedsråd i København
Afholdt mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Skt. Andreas Kirkes kirkesal i Gothersgade 148,
København K

1. Formand Margrethe Winther-Nielsen, Emdrup Sogn åbnede mødet og foreslog som dirigent
Gorm Skat Petersen, Advents Sogn. Dirigenten valgt ved akklamation. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Dirigenten anmodede på bestyrelsens vegne om, at punktet om vedtægtsændringer blev
behandlet efter punkt 2., og at valget af delegerede inden formandens beretning. Forsamlingen
indvilligede i dette.

2. Valg af stemmeoptællingsudvalg. Anna Hovard og Sara Hovard valgt.

10. Indkomne forslag i øvrigt: Der er indkommet et forslag om vedtægtsændringer (Bilag 1)
Frode Benedikt Nielsen, Vesterbro Sogn gennemgik bestyrelsens vedtægtsændringsforslag. I
forhold til det udsendte var bestyrelsen blevet opmærksom på, at det ville stride mod
Landsforening af Menighedsråds standardvedtægter for distriktsforeninger, hvis
enkeltmedlemmer fik samme demokratiske rettigheder som menighedsrådsmedlemmer. Derfor
udgik to sætninger af §5. stk. 2 & 4.
Baggrunden for ændringerne var at delegeretmødet i Landsforening af Menighedsråd sidste år
havde ændret reglerne for valg af delegerede. For vort vedkommende indebærer det to ændringer
i forhold til hidtidig procedure. For det første kan vi ikke længere kræve, at kandidater skal være til
stede, og for det andet skal bestyrelsen vælges som delegerede af generalforsamlingen.
Bestyrelsen havde samtidig gennemskrevet vedtægtsændringer af andre paragraffer, dels af
redaktionelle årsager, dels for at praksis stemmer overens med de vedtægter vi har og endelig
havde bestyrelsen også et par egentlige ændringsforslag.
Til § 2 havde Susanne Olling Nielsen, Vesterbro Sogn en kommentar, idet hun anmodede om, at
samtlige provstier blev stavet korrekt. Dirigenten foreslog forsamlingen at give bestyrelsen denne
bemyndigelse. Forsamlingen samtykkede i dette.
Til § 5 var der ingen kommentarer.
Til § 6 kommenterede flere det uhensigtsmæssige i fremover at kræve, at alle skal afgive otte
stemmer på stemmesedlerne ved valget af delegerede.

Karen Marie Poulsen, Kapernaum Sogn fandt det svært at vælge otte, når man ikke kendte så
mange i forsamlingen.
Frode Benedikt Nielsen argumenterede for den demokratiske pligt til at sætte sig ind i kandidater.
Dette er baggrunden for vor 30 dages frist.
Bjarne Brændeskov, Blågårdens Sogn ønskede krav om, at de otte stemmer skulle placeres med én
stemme til hvert provsti.
Til dette replicerede Frode Benedikt Nielsen, at det så skulle være stillet som ændringsforslag.
Jørgen Robert Lilje-Jensen, Valby Sogn mente det var højst betænkeligt, at man skal stemme på
otte og at kandidater ikke behøver møde op.
Til dette replicerede Frode Benedikt Nielsen, at det er en bunden opgave, at ændre, at kandidater
ikke skal møde op.
Anton Kristian Pihl, Vesterbro Sogn argumenterede for bestyrelsens ændringer, idet de tjente
Københavns Stifts interesser i forhold til Landsforeningen af Menighedsråd
Christian Ankerstjerne Rønneberg, Kingo-Samuls Sogn ville gerne vide, hvordan ændringen bedre
beskyttede mindretal
Frode Benedikt Nielsen argumenterede kort for dette.
Svend Hovard, Blågårdens Sogn replicerede til Bjarne Brændeskov, at provstidiversiteten fortsat
sikres gennem de uændrede regler om, at der forstsat skal vælges mindst én fra hvert provsti.
Til § 8. Frode Benedikt Nielsen begrundede ønsket om ændringen med, at bestyrelsen fandt
deltagelse i delegeretmødet i Landsforeningen af Menighedsråd så centralt for arbejdet, at vi
ønsker lov til at betale for deltagelse af ikke valgte bestyrelsesmedlemmer.
Herefter gik dirigenten over til afstemninger om de enkelte ændringer.
Dirigenten konstatedere at der var klart flertal for ændringerne i §§ 2, 5 og 8
der var klart flertal for ændringerne i § 6 stk. 1, 2, 3 og 5,
medens en afstemning om § 6 stk 4 gav resultatet 27 for 24 imod, hvorefter der ikke var den
nødvendige kvalificerede majoritet.
Da dele af §6.4 indeholder nogle af de ændringer vi som distriktsforeningen er nødt til at
gennemføre, foreslog Margrethe Winther-Nielsen derfor, at vi erstatter skal med kan. Herefter
kunne forsamlingen godkende § 6 stk. 4 med ændringer.
Vedtægtsændringerne blev herefter sat til afstemning og godkendt med kvalificeret majoritet.

9. Valg af delegerede til Landsforeningens årsmøde (Bilag 2).
Dirigenten oplyste, at det er de netop vedtagne vedtægter, der er gældende. Den praktiske
ændring er, at kandidater ikke behøver være til stede. Ellers er proceduren uændret fra tidligere
år.
Svend Hovard oplyste dirigenten om, at der var udleveret 63 stemmesedler.
Margrethe Winther-Nielsen udførte navneopråb af kandidaterne.
Resultatet fremgår af bilag1.

3. Bestyrelsens beretning (Bilag 3) og formandens supplerende mundtlige oplæg.
Margrethe Winther-Nielsen tog udgangspunkt i diskussionen om Landsforeningen struktur og
distriktsforeningernes fremtid. Ved Landsforeningens Delegeretmøde i 2012 havde landsformand
Inge Lise Pedersen argumenteret for at nedlægge distriktsforeningerne. En række
vedtægtsændringsforslag stillet af landsforeningens bestyrelse blev trukket tilbage. Ét enkelt blev
dog genfremsat i 2013 af en enkelt delegeret. Det er det, der har forårsaget de vedtægtændringer
vi netop har foretaget.
Distriktsforeningens bestyrelse havde deltaget i det netop afholdte midtvejsmøde, hvor
strukturdebatten fyldte det meste. Bestyrelsen i Distriktsforeningen har ikke taget endelig stilling
til de enkelte forslag i den i den skriftlige beretning nævnte rapport. Formanden nævnte, at hun
personligt er tilhænger af, at Distriktsforeningen forbliver en juridisk selvstændig enhed, men at
hun naturligvis vil arbejde for den struktur, som Distriktsforeningens medlemmer finder mest
hensigtsmæssigt.
Formanden præsenterede også foreningen ny hjemmeside [adressen er fortsat
http://distriktsforeningen.dk/ ]
Da der ikke var spørgsmål til formandens beretning, erklærede dirigenten den for vedtaget.

4. Revideret regnskab (Bilag 4)
Kasserer Svend Hovard gennemgik det reviderede regnskab, der udviste et underskud på 44t. Han
begrundede dette i to forhold. Dels har 2013 givet en mindre kursjustering og dels har et par
kurser givet underskud.
Da der ikke var spørgsmål til kassererens gennemgang, erklærede dirigenten regnskabet for
godkendt.

5. Budget – med kontingentfastsættelse for det næste regnskabsår (Bilag 4)
Svend Hovard gennemgik bestyrelsens budgetforslag.
Da der ikke var spørgsmål til kassererens gennemgang, erklærede dirigenten budgettet for
godkendt.

6. Valg af bestyrelse - udgår

7. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant - udgår

8. Valg af kandidater, der ønskes opstillet til Landsforeningens bestyrelse - udgår

11. Fastsættelse af dato for næste ordinære generalforsamling
Margrethe Winther-Nielsen foreslog tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 19:00. Forsamlingen tilsluttede
sig dette.

12. Eventuelt
Ej refereret.

Referatet godkendt af dirigenten 27.03.2014

Gorm Skat Petersen

Bilag 1
Amagerpro Provsti:
Kenneth Höier

Højdevang

8

R16

Lars Eyermann

Islands Brygge

11

P1

Else Stripp

Islands Brygge

5

S3 (lodtrukket)

Nancy Sørensen

Islands Brygge

9

R12

Anne-Lise Wagner

Solvang

8

R17

Winnie Hansen

Korsvejens

13

R7

Tove Vistesen

Skelgårds

14

P2

Margrethe Winther-Nielsen

Emdrup

17

P3

Ulla Nielsen

Husum

16

R3

Arne Klausen

Kapernaum

10

R11

Karen Marie Poulsen

Kapernaum

9

R13

Ingelise Pedersen

Tagensbo

9

R14

Hanne Unwin

Tagensbo

12

R9

Inger Margrethe Christensen

Aldersro

5

S4 (lodtrukket)

Ingrid Gadager Jørgensen

Aldersro

6

S2

Erik Balslev-Clausen

Davids

16

P4

Sven Udengaard

Frederiks

1

S6

Helle Vallø

Frederiks

13

R8

Bjarne Brændeskov

Blågårdens

4

S5

Svend Hovard

Blågårdens

17

P5

Ulla Jakobsen

Kingo-Samuel

14

R6

Gorm Skat-Petersen

Advents

17

P6

Vibeke Bodil Kirst

Vanløse

7

S1

Eva Larsen

Sydhavn

12

R10

Lone Rasmussen

Sydhavn

16

R4

Claus Hansen

Vesterbro

9

R15

Frode Benedikt Nielsen

Vesterbro

17

R2

Susanne Olling Nielsen

Vesterbro

16

R5

Anton Kristian Pihl

Vesterbro

18

R1

Karsten Fledelius

Vor Frue

21

P7

Amager Land:

Bispebjerg Brønshøj:

Holmens- og Østerbro:

Nørrebro:

Valby-Vanløse:

Vor Frue-Vesterbro:

