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Årsberetning ved generalforsamling 2022 
 

Bestyrelsens arbejde 

Vi kan igen se tilbage på et meget specielt år med distriktsforeningens arbejde. 

Generalforsamlingen og inspirationsaftenen, som vi plejer at afholde i februar/marts måned, blev 

afholdt den 26. maj 2021, og for første gang foretog vi et aktivt fravalg af, at afholde den i en af 

sognegårdene.  

I stedet blev den afholdt på Østergaards Hotel i Herning, som dermed havde opgaven og ansvaret 

for, at corona restriktionerne blev overholdt i forbindelse med adgang og bespisning. 

 

Ved bestyrelsens evaluering af aftenen blev vi enige om, at vi i 2022 ville gentage succesen, og 

denne gang er vi så samlet her på Danhostel i Holing, Herning. 

 

Bestyrelsen har afholdt 5 møder i løbet af kalenderåret 2021. 

 

Kursusvirksomhed 2021 

Trods restriktioner lykkedes det at gennemføre 2 kurser i løbet af 2021. 

 Introduktionskursus til Den Digitale Arbejdsplads (DAP) 
Onsdag den 15. september 2021 – 43 deltagere 

Instruktør: Henrik Højen (Landsforeningen af Menighedsråd) 

 ’Arbejdsgiver i praksis’/’Menighedsrådets rolle som arbejdsgiver’ 

Mandag den 8. november 2021 – 26 deltagere 

Instruktør: HR-konsulent Niels Terkildsen, Herning Provstierne 

  

I 2022 har vi foreløbig planlagt et kursus, som informerer om det ansvar for 

informationssikkerheden, som efter et ministerielt udvalgsarbejde er pålagt menighedsrådets 

formand.  

Kurset bliver afholdt onsdag den 27. april 2022 i Sunds Sognegård og er målrettet menigheds-

rådsmedlemmer og de af kirkens medarbejdere, der beskæftiger sig med behandling af 

personoplysninger (GDPR)., 

Hvis du som menighedsrådsmedlem ikke har mulighed for at deltage i det fysiske kursus, har du i 

stedet mulighed for at deltage i et tilsvarende virtuelt kursus (webinar) i 5 afsnit. 

Se Landsforeningens hjemmeside – link: https://www.menighedsraad.dk/kurser/2022/35-webinar-

om-gdpr-1/. 

 

Generalforsamling 2021 

Ved Distriktsforeningens generalforsamling 2021 havde vi valg af bestyrelse, hvor vi i henhold til 

vedtægterne skulle vælge 3 lægmedlemmer og 1 præst fra hvert provsti. 

De 2 x 3 lægmedlemmer blev valgt, men der var ikke præster tilstede ved generalforsamlingen, og 

der blev dermed ikke valgt præster til distriktsforeningens bestyrelse. 

Hvad skal der til, for at gøre det attraktivt for præster at indgå i dette arbejde?  

https://www.menighedsraad.dk/kurser/2022/35-webinar-om-gdpr-1/
https://www.menighedsraad.dk/kurser/2022/35-webinar-om-gdpr-1/


 

Årsmøde 2021 – Landsforeningen af menighedsråd 

Fra Distriktsforeningen var vi 5 deltagere som deltog i Landsforeningens årsmøde den 6. – 8. 

august 2021. Igen et godt og spændende årsmøde, hvor folkekirkens liv og vækst bliver drøftet. 

Et af emnerne var Landsforeningens arbejde med at opnå forhandlingsretten (link til præsentation 

på Landsforeningens hjemmeside) 

Modellen, som der arbejdes med, indebærer at der skal skabes hjemmel til, at forhandlingsretten, 

som ligger hos skatteministeren, kan delegeres til Landsforeningen. Samtidig skal der etableres et 

folkekirkens lønningsnævn, svarende til lønningsnævnene på det kommunale og regionale 

område, så der bliver bevaret en vis tilknytning til det øvrige offentlige arbejdsmarked. 

Landsforeningen er nu i gang med den politiske proces og har møde med Kirkeudvalget i februar 

måned. De forventer også snarest at kunne aftale et møde med kirkemiministeren om 

spørgsmålet. 

Midtvejsmøde  

Lørdag den 22. januar 2022 var bestyrelsen repræsenteret ved Landsforeningens midtvejsmøde i 

Fredericia. 

Her var der bl.a. punkt om Folkekirkens bidrag til den grønne omstilling. 

Punktet indledtes med et spændende oplæg ved Henrik Vinther Olesen, Group Vice President, 

Salling Group. 

Menighedsrådsvalg 2024 

Vi skriver nu 2022 og vi nærmer os med hastige skridt næste menighedsrådsvalg. Nogle 

menighedsråd afholder valg allerede i år og er sikkert i fuld gang med at rekruttere nye 

medlemmer – eller de er måske så heldige, at de der blev valgt i 2020 er villige til at fortsætte 

minimum 2 år endnu. 

Det er også ved tiden, at vi skal tænke på menighedsrådsvalget 2024. 

Ved menighedsrådsvalget i 2020 var det første gang, at den nye valglov blev afprøvet. For nogle 

var det en succes – for andre var det en udfordring. 

Hvilke tanker gør menighedsrådene sig til det kommende menighedsrådsvalg 2022 og 2024? 

Tak for godt samarbejde 

Jeg vil afslutte denne beretning med – på bestyrelsens vegne – at takke alle menighedsråd i 

Herning Nordre og Søndre Provsti, medarbejderne på Provstikontoret og Landsforeningen af 

Menighedsråd for godt samarbejde. 

 

 

 

På bestyrelsens vegne 

/Ane Marie Mortensen 

 

https://www.menighedsraad.dk/media/reslp3jl/2021-08-09-n%C3%A6ste-skridt-er-delegation.pdf

