
Distriktsforeningen for  
Herning Nordre og Søndre Provsti 
 
 

Bestyrelsesmøde 
 

Dato: Onsdag den 16. januar 2019 – kl. 17.00 
 

Sted: hos Inge Henriksen, Duevej 7, Hammerum  
 

Tilstedeværende: Erling Rasmussen, Britta Høj Andersen, Dagmar Thomsen, Niels Johansen, Inge 

Henriksen og Ane Marie Mortensen  

 

Afbud:  

1. Velkomst   

2. Opfølgning på punkter fra seneste 

bestyrelsesmøde 

 

 ’Al korrespondance fra Landsforeningen 

til Distriktsforeningen sendes til DAP-

postkassen’ 

 

 

 ’Udfordring med manglende mulighed for 

at oprette KM-mailadresse’ 

 

03.12.2018: Svar fra Flemming Vium Nielsen, 

Landsforeningen af Menighedsråd: 

Det er bestemt muligt. Vil du fortsat gerne modtage 

mails til din personlige mail? 

 

De første mails fra Landsforeningen er modtaget i 

Distriktsforeningens mailpostkasse. 

 

4.12.2018: Svar fra Folkekirkens IT: 

Hvis bestyrelsesmedlemmerne har sat flueben ved 

advisering på deres profilside, så får de også advis 

om ny post i distriktsforeningspostkassen. 

Vi regner med at have en afklaring på KM-

postkasser i begyndelsen af det nye år. 

 

Vi afventer yderligere information omkring 

oprettelse af KM-postkasser til MR-medlemmer. 

3. Status på generalforsamling og 

inspirationsaften 2019. 

Onsdag den 6. februar 2018 – kl. 17.30 – 

21.30 

Sted: Assing Kirkes Sognehus, 

Sandfeldparken 4, 6933 Kibæk  

 Endelig dagsorden (bilag 01) 

 Bestyrelsens beretning (bilag 02) 

 Regnskab 

 Indkomne forslag (bilag 03 og 04) 

 Udsendelse af materiale 

 Traktement 

 Øvrige praktiske opgaver 

Det udsendte udkast til dagsorden blev gennemgået 

og godkendt. 

Det udsendte udkast til beretning blev godkendt 

Regnskabet er afsluttet og revideret. 

Ane Marie sørger for kopiering af regnskab til PDF-

format og udsendelse 

 

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at undersøge 

om de har lyst og mulighed for at være kandidater 

ved valg af delegerede til årsmødet. 

 

Forslagene blev endeligt godkendt af bestyrelsen 

Ane Marie sørger for udsendelse af materiale til 

generalforsamling. Materialet udsendes via 

provstikontoret, så vidt det er muligt. 

 

Følgende menu m.v. blev besluttet: 

Menu nr. 5 – Flæskesteg med tilbehør 

Drikkevarer - øl, sodavand og vand 

Fastelavnsbolle (cremebolle) –  

Kaffe 

Ane Marie kontakter Edith Knudsen, Assing Sogn 

For bestilling af mad m.v. og borddækning. 



AV-udstyr (mikrofon, projektor m.v.) 

 

Niels Johansen sørger for stemmesedler. 

4. Orientering fra midtvejsmødet den 17. 

november 2018 

 Demokratisering af folkekirkens økonomi 

 Folkekirkens styrelse (bilag 05, 06 og 07) 

 Medlemsstrategi 

 Aktuelle emner fra bestyrelsen  

o Unges tilknytning til folkekirken  

o Menighedsrådenes personalepolitik  

Inge, Britta og Ane Marie deltog 

 

Punkterne blev kort drøftet. 

Distriktsforeningen vil ikke arrangere vælgermøde 

op til folketingsvalget. 

 

Der er planlagt afholdelse af kursus i 

personalepolitik – se pkt. 6. 

5. Referat fra Distriktsforeningernes fællesmøde 

24. april 2018 i Lemvig (bilag 08) 

Afventer indkaldelse til møde i Skive 

Distriktsforening 

6. Kursus ’Få styr på personalepolitikken’ 

Onsdag den 3. april 2019 kl. 18.00 - 21.00 

Kirkeladen, Kirkebyvej 15, Gjellerup, 7400 

Herning 

I pausen serveres sandwich og drikkevarer 

 

Invitation udsendes primo februar 2019. 

 

 

 

 

 

  



 

7. Eventuelt Referat m.v. sendes til såvel HR-konsulent Kirsten 

Lund som provstisekretær Hanne Lomholt Braüner  

8. Næste møde  Onsdag den 20. marts kl. 16.15 hos Inge 

Henriksen, Duevej 7, Hammerum 

Referent: Ane Marie Mortensen 


