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Kære menighedsråd 

INDKALDELSE TIL repræsentantskabsmøde for Folkekirkens Hus. 

Hermed indkaldes til Repræsentantskabsmøde for Folkekirkens Hus, 

torsdag den 23. april, kl. 17.00 – ca.20.00 

Repræsentantskabsmødet holdes i Vor Frelsers Kirkes Sognehus, Kirkegade 24, 6700 Esbjerg. 

PROGRAM: 

Kl. 17.00 Oplæg ved medarbejdere fra Ballast, Kirkegade, Esbjerg:                             

 BALLAST TIL BØRN AF MISBRUGERE 

I hver eneste skoleklasse sidder i gennemsnit to elever, som vokser op i familier med et 
alkoholproblem. 

Ballast er en ny indsats, som hjælper børn af misbrugere til bedre at forstå og håndtere deres følelser.  
KFUM’s Sociale Arbejde har lanceret projektet i seks jyske kommuner. Esbjerg afdelingen er 
omdrejningspunktet for behandlingen i kommunerne Esbjerg, Fanø og Varde.                                 
Undersøgelser viser, at når far eller mor har et misbrug, er børnene i stor risiko for at tage skade. 
Manglen på nødvendig omsorg kan give sig udslag i, at børnene bliver indadvendte. Eller de reagerer 
voldsomt og har svært ved at kontrollere temperamentet.                         

Kl. 18.00 Let traktement 

Kl. 18.45 Repræsentantskabsmødet 

Dagsorden jævnfør vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning. 

3. Regnskabs aflæggelse for 2019 

4. Budgetforslag for 2020 og overslagfor 2021 

5. Forretningsudvalgets forslag til ændring af vedtægter, bilag fremsendes 

med endelig dagsorden 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af 2 menighedsrådsmedlemmer.  Tove Porsholdt, Hjerting og Bente 

Sørensen, Guldager er på valg. Begge er villige til genvalg.  

Ulrik Skjølstrup fra Jerne blev valgt sidste år. P.t. arbejder Ulrik på 

Grønland og har orlov fra Jerne. Derfor skal der vælges endnu en kandidat 

for et år. 

8. Eventuelt 

Forretningsudvalget inviterer alle menighedsråd i provstiet til det ordinære 

repræsentantskabsmøde. Hvis et menighedsråd ønsker at indtræde i repræsentantskabet 

meddeles dette ved mødets start. Kun medlemmer af repræsentantskabet kan stemme ved 

afstemning og valg 



Folkekirkens Hus 
Repræsentantskabsmøde, torsdag den 23.april 2020                                                     24.marts 2020           

 s. 2 

Senest 3 dage før repræsentantskabsmødet tilmelder menighedsrådet deres deltagere til 

mødet. Af tilmeldingen skal det fremgå, hvem der er de 2 stemmeberettigede. Tilmelding 

skal ske til forretningsudvalgets formand Peter Hundebøll, peterh@FDF.dk. 

Alle menighedsrådsmedlemmer og ansatte ved kirkerne i Skads provsti er meget velkomne 

til repræsentantskabsmødet, blot de er tilmeldte. 

I tilfælde af afstemning har hvert menighedsråd og godkendt forening/gruppe 2 stemmer. 

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde, og højest med 1 stemme pr. medlem. 

Mindst et medlem fra sognet skal være medlem af menighedsrådet.                                                

  

På Forretningsudvalgets vegne 

Peter Hundebøll, Formand 

 

Husk: Eventuelle forslag skal sendes til peterh@FDF.dk, 14 dage før den 24.4. Det er den 9.4. 

Den endelige dagsorden med forslag sendes senest en uge før. Det er 16.4. 

Husk tilmeldinger, gerne sognevis senest 3 dage før. Det er den 20.4. 

Skulle der blive brug for ekstraordinært (på grund af carolavirus), vil der blive sendt ny besked senest 

16.4.,  
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Denne skrivelse sendes til alle menighedsråd i Skadsprovsti, til repræsentantskabsmedlemmerne, til 

ungepræst Line Søgaard Christensen og til socialpræst Ingelise Wenzel.   

 


