
Distriktsforeningen for  
Herning Nordre og Søndre Provsti 
 
 

Bestyrelsesmøde 
 

Dato: Mandag den 7. juni 2021 kl. 16.30 
 

Sted: hos Inge Henriksen, Duevej 7, Hammerum  
 

Tilstedeværende: Britta Høj Andersen, Preben Siggaard, Margit Andersen, Sanne Høygaard, Inge 

Henriksen, Ane Marie Mortensen 
 

Afbud: Ingen 

1. Velkomst  Ane Marie Mortensen bød velkommen til mødet. 

 

2. Konstituering 

 Formand 

 Næstformand 

 Kasserer 

 Sekretær 

Herunder udfyldelse af blanket til 

Landsforeningen af Menighedsråd 

(bilag 01) 
 

 
Ane Marie Mortensen 

Britta Høj Andersen 

Margit Andersen 

Inge Henriksen 
 

Blanketterne til Landsforeningen blev udfyldt og 

underskrevet. 

Ane Marie sørger for indsendelse til Landsforeningen. 

3. Evaluering af generalforsamlingen 

den 26. maj 2021. 

Referat vedhæftet 
 

Generalforsamlingen forløb særdeles tilfredsstillende 

med deltagelse af 36 menighedsrådsmedlemmer. 

Bestyrelsen er enige om, at det er godt af afholde 
generalforsamlingen et sted, hvor der er mulighed 

for gode lokale- og serveringsforhold. 

God erfaring med program.  

Kl. 17.30 – 18.30: Inspirationsindlæg og eventuel 
indlæg fra provsti 

kl. 18.30 – 19.30 Spisning 

kl. 19.30 – ca. 21.00 Generalforsamling og 

afslutning. 

Indbydelse – kan eventuelt indeholde oplysning om, 
at medlemmer, som ønsker at være kandidat ved 

såvel valg af delegerede til Landsforeningens 

årsmøde (hvert år) som til bestyrelse m.v. (hvert 4. 

år) kan meddele deres kandidatur ved indsendelse af 
mail til Distriktsforeningens postkasse 

(5981@sogn.dk) såfremt de ikke har mulighed for at 

deltage i generalforsamling. 

I forbindelse med velkomst til arrangementet bør 
bestyrelsen præsentere sig. 

Ligeledes vil bestyrelsen overveje, at alle deltagere 

præsenterer sig kort med navn, sogn og eventuel 

funktion.  

 

 
  

mailto:5981@sogn.dk


 

4. Drøftelse og planlægning af 

aktiviteter/kurser 2021 
 

Bestyrelsen ønsker at afholde følgende 

kurser/aktivitet: 
 DAP-kursus (fysisk kursus) snarest muligt i 2. 

halvår 2021. 

Ane Marie kontakter Landsforeningen.  

 

 ”Menighedsrådet som arbejdsgiver” med 

provstiets HR-konsulent Niels Terkildsen – 

ligeledes 2. halvår 2021. 

 

 Inspirationsdag (lørdag) – januar/februar 2022 

Eks.: ”Udvikling af kirkens sociale arbejde efter 

corona” – eller andet relevant emne. Minimum 2 

emner (h.h.v. formiddag og eftermiddag) 

 

Ane Marie kontakter provstiet for koordinering af 

arrangementerne. 

5. Eventuelt 

 

Intet 

 

6. Næste møde  Onsdag den 18. august kl. 16.30 hos Inge 

Henriksen. 
 

 


