Referat af generalforsamling i Viborg Distriktsforening
Torsdag den 22.februar kl. 19.00 i Vestervang kirkecenter, Rughavevej 6, 8800 Viborg

Generalforsamlingen indledtes med velkomst ved bestyrelsesformand Jens Vestergaard og en salme.
Herefter var der besøg fra Landsforeningen. Inger Kjær Andersen og Pernille D. Jakobsen holdt oplæg over
emnet ”Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation”.
Herefter var der kaffepause, inden mødet fortsatte med generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen stillede som forslag Anders Ellebæk Hansen som dirrigent og Kristine Jersin som referent.
Forslaget blev vedtaget.

2. Godkendelse af indkaldelsen.
3. Godkendelse af dagsorden.
Anders Ellebæk Hansen takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Både indkaldelse og dagsorden blev godkendt.
4. Bestyrelsens beretning v. Jens Vestergaard
5. Bestyrelsens fremtidige planer
Formanden aflagde beretning for foreningens virke i det forgangne år sat for aktiviteter og møder i den
kommende periode. Forsamlingen godkendte beretningen.

6. Aflæggelse af revideret regnskab v. Kasserer Grethe Laursen
Årsregnskabet blev gennemgået. Indtægter i 2017beløb sig til kr. 592.953,73 og udgifter kr. 566.446,93.
Driftsresultatet blev således kr. 26.506,80. Ved årets udgang udgjorde kassebeholdningen kr. 29.765,06.
Regnskabet blev godkendt.

7. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent til distriktsforeningen.

Kassereren foreslog af medlemskontingentet forbliver uændret. Forsamlingen godkendte dette.

8. Behandling af indkomne forslag
To forslag var indkommet fra Peter Thomsen:
1. der skal arbejdes på at menighedsrådenene får medindflydelse ved kommende provstevalg: dette ønske
fremkom ved midtvejsmødet i Odense. Forslaget bringes videre til seminaret i Skive d. 13. marts til
drøftelse i dette forum.
2. der skal udsendes referater af distriktsforeningens møder og fra generalforsamlingen til
menighedsrådene: referenten sender fremover referaterne til provstiets hjemmeside. Landsforeningen
arbejder på en DAP-postkasse til distriktsforeninger. Referaterne sendes frem til da ud til
menighedsrådenes sognepostkasser.

9. Orientering om delegerede
Punktet slås sammen med pkt. 10

10. Valg af delegerede til Årsmødet Der skal vælges 6.
Landsforeningen af Menighedsråd afholder årsmøde på Hotel Nyborg Strand fra d. 8. til d. 10. juni.
Følgende valgtes som delegerede til årsmødet: Sigfred Nielsen, Erik Rasmussen, Jens Vestergaard, Peter
Thomsen, Grethe Grønkjær Laursen, Lars Østergaard Nielsen

11. Valg af suppleanter.
Ingen kandidater

12. Eventuelt.
Jens Vestergaard takkede for fremmødet og afsluttede mødet.

