Distriktsforeningen for
Herning Nordre og Søndre Provsti
Referat af generalforsamling
Onsdag den 6. februar 2019 kl. 17.30
Assing Kirkes Sognehus
Sandfeldparken 4, Kibæk
Referat:
1. Valg af dirigent

Jens Martin Christensen, Gullestrup Menighedsråd blev
enstemmigt valgt.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

Bestyrelsesformand Ane Marie Mortensen fremlagde
bestyrelsens beretning.
Beretning er tidligere udsendt til menighedsrådene og
er tilgængelig på Distriktsforeningens hjemmeside http://herningprovstierne.dk/fra-distriktsforeningensgeneralforsamlinger
Beretningen taget til efterretning.

3. Godkendelse af revideret regnskab

Kasserer Niels Johansen gennemgik distriktsforeningens
regnskab.
Regnskabet er tidligere udsendt til menighedsrådene og
er tilgængelig på Distriktsforeningens hjemmeside http://herningprovstierne.dk/fra-distriktsforeningensgeneralforsamlinger
Regnskabet blev godkendt.

4. Drøftelse af foreningens opgaver i det
kommende år

Ane Marie Mortensen orienterede om:
 Bestyrelsen er repræsenteret ved Landsforeningens
formandsmøde lørdag den 2. marts i Middelfart.
Her vil landsforeningens bestyrelse bl.a. fremlægge
punkter til årsmødet
 Afholdelse af kursus ’Få styr på personalepolitikken’
– onsdag den 3. april i Kirkeladen, Gjellerup
 Forslag til kursus i efteråret 2019 fra deltagerne ved
generalforsamlingen
Der fremkom ikke forslag fra generalforsamling til
kurser i efteråret 2019.
Bestyrelsen afventer udbud af kurser fra
Landsforeningen af Menighedsråd

5. Drøftelse af budget og fastsættelse af
medlemskontingent for det efterfølgende år

Budget blev forelagt
Kasserer Niels Johansen oplyste, at der budgetteres
med underskud på grund af foreningens væsentlige
beholdning og at der ikke vil blive opkrævet
deltagerbetaling ved de kommende kurser og

arrangementer for Distriktsforeningens medlemmer.
Derudover afhænger budgettet af
generalforsamlingens beslutning omkring de
fremsendte forslag.
Generalforsamlingen besluttede at forsætte med den
nuværende kontingentmodel med 13% af kontingent til
Landsforening for det kommende år.
6. Valg af 6 delegerede og stedfortrædere til
Landsforeningens delegeretmøde den 10. –
12. maj 2019

Valgte:
Ane Marie Mortensen, Gjellerup (bestyrelse)
Britta Høj Andersen, Haderup (bestyrelse)
Dagmar Thomsen, Karstoft (bestyrelse)
Erling Rasmussen, Snejbjerg (bestyrelse)
Inge Henriksen, Gjellerup (bestyrelse)
Jens Martin Christensen, Gullestrup
Stedfortrædere:
1. Lilly Svendsen, Karstoft
2. Sanne Høygaard, Gullestrup

7. Indkomne forslag fremsendt af
Distriktsforeningens bestyrelse:
a. Tilskud på kr. 25.000 til Himmelske dage a. Forslaget blev enstemmigt godkendt
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at indgå aftale om
på Heden i 2019
øremærkning af tilskuddet med arrangørerne
b. Støtte til filmprisen Gabriel med et beløb
b. Forslaget blev enstemmigt godkendt
på kr. 2.000 i 2019
8. Eventuelt

Intet

Herning, den 6. februar 2019
Jens Martin Christensen
Dirigent

Ane Marie Mortensen
Formand

