
Distriktsforeningen for  
Herning Nordre og Søndre Provsti 
 

Referat af generalforsamling 
 

Mandag den 7. marts 2022 kl. 17.30 
Danhostel Herning, 

Holingknuden 2, Herning 
Referat: 

1. Valg af dirigent Jens Martin Christensen, Gullerup Sogn 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 - 
https://herningprovstierne.dk/uf/70000_79999/71022
/3d34a12c34587517880fc41471b70988.pdf 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
Menighedsrådsformand Klaus Lytzhøft, Herning 
bemærkede, at han ved deltagelse i Landsforeningens 
formandsmøde i Nørresundby oplevede, at 
Landsforeningen var mere interesseret i arbejdet med 
forhandlingsretten end at lytte til menighedsrådenes 
udfordringer med bl.a. arbejdsbyrden for 
kontaktpersoner. 

3. Godkendelse af revideret regnskab 
 

Kasserer Margit Andersen gennemgik 
distriktsforeningens regnskab. 
Regnskabet er tidligere udsendt til menighedsrådene 
og er tilgængelig på Distriktsforeningens hjemmeside - 
https://herningprovstierne.dk/uf/70000_79999/71022
/4f3515d41f8b53411dda10a420c9e70a.pdf 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

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

 

Budget 2022 blev forelagt.  

Kasserer Margit Andersen gennemgik budget 2022. 
Generalforsamlingen besluttede at fortsætte med den 
nuværende kontingentmodel på 13% af kontingent til 
Landsforening for det kommende år. 
Budgettet og medlemskontingent blev godkendt 

5. Drøftelse af foreningens opgaver i det 
kommende år  

 

Der indkom følgende forslag til kurser/møder: 

 ’Få styr på personalepolitikken’ (kursustilbud fra 
Landsforening) 

 Kontaktpersoners opgaver/arbejdsbyrde 

 Inspiration til grøn omstilling i Folkekirken 

 Inspiration til, hvordan gør vi det attraktivt at være 
menighedsrådsmedlem?  

 Hvordan tiltrækker vi nye kandidater? 
(forberedelse til næste menighedsrådsvalg) 

https://herningprovstierne.dk/uf/70000_79999/71022/3d34a12c34587517880fc41471b70988.pdf
https://herningprovstierne.dk/uf/70000_79999/71022/3d34a12c34587517880fc41471b70988.pdf
https://herningprovstierne.dk/uf/70000_79999/71022/4f3515d41f8b53411dda10a420c9e70a.pdf
https://herningprovstierne.dk/uf/70000_79999/71022/4f3515d41f8b53411dda10a420c9e70a.pdf


 Valgkursus 

 Opmærksomhed på menighedsråd, som har valg 
hvert andet år. 

Distriktsforeningens bestyrelse arbejder videre med de 
fremkomne forslag i samråd med Herning 
Provstikontor. 

6. Valg af delegerede og stedfortrædere til 
Landsforeningens delegeretmøde den 10. – 
12. juni 2022 

 

Følgende blev valgt som delegerede: 
Britta Høj Andersen, Haderup Sogn 
Margit Andersen, Simmelkjær Sogn 
Inger Christensen, Sunds Sogn 
Sanne Høygaard, Gullestrup Sogn 
Inge Henriksen, Gjellerup Sogn 
Ane Marie Mortensen, Gjellerup Sogn 
Følgende blev valgt som suppleanter: 
Nordre Provsti: 
1. Søren Riis Eriksen, Studsgaard Sogn 
2. Margit Ørndrup, Sunds Sogn 
3. Herdis Holm, Vildbjerg Sogn 
Søndre Provsti: 
1. Lars Hjorth, Fredens Sogn 
2. Niels Henrik Lyngbye, Sct. Johannes Sogn 

7. Indkomne forslag  Bestyrelsen for Distriktsforeningen for Herning Nordre 
og Søndre Provsti havde ved bestyrelsesmøde tirsdag 

den 1. februar 2022 besluttet, at fremsætte følgende 
forslag ved generalforsamlingen den 7. marts 2022: 
 
Bestyrelsen for Distriktsforeningen for Herning Nordre 
og Søndre Provsti stiller forslag om, at 
bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at deltage i 
Landsforeningens årsmøde, men som ikke bliver valgt 

som delegeret ved generalforsamlingen, skal have 

mulighed for at deltage i årsmødet (uden stemmeret) 
på Distriktsforeningens regning. 
 
Forslaget blev godkendt 

8. Eventuelt Intet 

 
Herning, den 7. marts 2022 
 
 
 
 
Jens Martin Christensen   Ane Marie Mortensen 
Dirigent    Formand 


