Distriktsforeningen for
Herning Nordre og Søndre Provsti

Invitation
til alle menighedsrådsmedlemmer og kirkernes personale
i Herning Nordre og Søndre provsti

Generalforsamling og inspirationsdag
Lørdag den 4. februar 2017 kl. 09.00
Hedeagerkirken
Gl. Kirkevej 33, Herning

Se vedhæftede program.

Distriktsforeningen er vært ved morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Tilmelding senest fredag d. 27. januar 2017
til Distriktsforeningens mail: 5981@sogn.dk.
Ved tilmelding bedes I oplyse følgende:
 Sogn
 Antal deltagere i generalforsamling incl. morgenkaffe
 Antal deltagere i inspirationsdag incl. frokost og eftermiddagskaffe
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Ane Marie Mortensen

PROGRAM
09.00

Kaffe og velkomst

09.30

Generalforsamling
Jf. tidligere udsendt indkaldelse og vedhæftede foreløbige dagsorden
Endelig dagsorden udsendes senere sammen med formandsberetning og
regnskab.

Inspirationsdag
11.00

Indlæg om ”Folkekirkens Familiestøtte”
Leder af Center for Folkekirkens Familiestøtte i Ålborg Stift Leif Sondrup
vil fortælle og inspirere os omkring Folkekirkens Familiestøtte i
Aalborg Stift.
(http://aalborgstift.dk/center-for-folkekirkens-familiestotte)

Provst Asger G. Korsholm vil supplere indlægget med tanker om
Folkekirkens Familiestøtte i Herning provstierne.

Frokost
14.00

Indlæg om ”Nye muligheder for at menighedsrådene kan organisere sig
individuelt og fleksibelt”
En ny lov om forsøg i folkekirken forventes at åbne nye muligheder for
menighedsråd, som gerne vil tilrettelægge opgaverne enklere eller mere
fleksibelt.
Politisk chef i Landsforeningen af Menighedsråd Flemming Vium Nielsen
deltager i det forberedende arbejde og vil orientere om de nye
muligheder og hvordan man deltager i forsøgene.

15.00

Andagt og afslutning

Foreløbig dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Drøftelse af foreningens opgaver i det kommende år
5. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer


3 menighedsrådsmedlemmer og 1 præst fra hvert provsti

6. Valg af 2 stedfortrædere til bestyrelsen fra hvert provsti
7. Valg af 2 revisor
8. Valg af 2 revisorsuppleanter
9. Opstilling af læge og gejstlige kandidat(er) til Landsforeningens bestyrelse i henhold til
Landsforeningens til enhver tid gældende vedtægter.
10. Drøftelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent for det efterfølgende år
11. Valg af delegerede og stedfortrædere til Landsforeningens delegeretmøde den 19. – 21.
maj 2017
12. Indkomne forslag (der skal være formanden i hænde senest 1 måned før
generalforsamlingen) – jf. tidligere fremsendt indkaldelse.
13. Eventuelt

