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Referat af repræsentantskabsmødet for Folkekirkens Hus. Mødet afholdt i Vor Frelsers Sogns 

Menighedshus torsdag den 18.november 2018: 

Alle deltagende sogne deltog i repræsentantskabsmødet: Gjesing Sogn, Grundtvigs sogn, Hjerting Sogn, 

Jerne Sogn, Nordby/Fanø Sogn, Treenighedssognog Zions Sogn. 

2 nye sogne var mødt op til repræsentantskabet: Kvaglund og Tjæreborg. 

1. Valg af dirigent og referent:  Daniel Ettrup Larsen 

Valg af referent: Karen Gejl 

Lille indledning ved Daniel Ettrup Larsen. 

Daniel konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, 25.10. og 

det er 4 uger før, samtid blev dagsordenen udsendt til 

repræsentantskabet, alle menighedsråd i provstiet og på 

provstihjemmesiden og på Folkekirkens Hus hjemmeside. 

 

2. Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning for sidste halve år 

Peter aflægger beretningen og Karen Gejl supplere kort efterfølgende med 

dagligdagen i huset. 

 

3. Budgetforslag for det kommende år og overslag for det efterfølgende år 

Peter Hundebøll fremlægger budgetforslag for 2019 

Budget 2019 godkendt. Folkekirkens Hus er et bi-regnskab under Vor 

Frelsers Sogn. 

 

4. Præsentation af det kommende års planlagte aktiviteter  

Peter nævner kort: Vi skal i nærmeste fremtid have kontakt med SSP, 

Skolerne i Midtbyen, De kristelige ungdomsorganisationer. Til foråret 

deltager vi i projekt Støt en Konfi, samt evt. Støt en barnedåb. 

 

5. Forretningsudvalgets forslag til ændring af vedtægter. Forretningsudvalget 

ved Tove Porsholdt Andersen, fremlægger forretningsudvalgets forsalg til 

vedtægtsændringer.  

De nye vedtægtsforslag godkendes. Der ønskes at der vælges 1 

suppleanter for 1 år af gangen. Det konstateres efterfølgende at dette 

allerede er indført i vedtægterne med 2suppleanter.  

Der laves i dag suppleringsvalg, da Lillian Iversen fra Grundtvigs ønsker at 

stoppe af helbredsmæssige årsager. Dorthe Petersen, Grundtvigs, 

indtræder i stedet for Lillian Iversen. 

Ellers udsættes det ordinære valg til repræsentantskabsmødet i april 2019. 

 

6. Eventuelt 

Peter takker Bodil Ohrt og Lillian Iversen for deres store arbejde på 

pionerholdets forretningsudvalg og overrakte en lille hilsen fra 

forretningsudvalget. 


