
  

Referat fra Aalborg Stiftsbestyrelses generalforsamling ved årsmødet d. 22. marts - 2019  

i Vodskov kirke 

 

Pkt. 1:  Valg af dirigent: John Bastrup, Hadsund. 

Pkt. 2: Valg af referent: - Valgt blev Bestyrelsens egen sekretær. 

Pkt. 3: Beretning om årets arbejde, v/ formanden. 

 

Bestyrelsen har siden sidste årsmøde afholdt fire møder; disse blev placeret 

geografisk fornuftigt i stiftet.  

På møderne har man varetaget generelle opgaver, herunder debatteret, 

hvorledes vi får flere menighedsråd til at tegne medlemskab af DSUK.  

Der har også været tilrettelæggelse af årsmødet, både indholdsmæssigt og 

geografisk. 

Status for menighedsrådenes medlemskab i Aalborg stift: Et par stykker er 

kommet til, men målet er stadig, at alle sogne kommer med. Menighedsrådene i 

stiftet står fortsat for den højeste kontingentindbetaling til DSUK. 

 

Her lidt om venskabsforbindelsen med kirken i Gøteborg, som vi sammen med 

en deputation fra Sæby besøgte i maj 2018. Vi deltog i gudstjenesten der og 

havde derefter et godt og konstruktivt møde med præsten, formanden for 

menighedsrådet Carsten Jensen samt andre repræsentanter fra 

menighedsrådet. 

Sæby sogn med provst Viggo Ernst Thomsen er tovholder på projektet. Man 

drøftede konfirmandudveksling m. m. 

Annalise Andersen og Birgit Hjortlund har hjulpet til ved basar/julearrangement 

derovre. 

 

Vi kan da også fortælle om deltagelse i et visionsmøde i Folkekirkens Hus, for 

forskellige folkekirkelige arbejdsgrene, tilrettelagt af biskoppen.  

Her fik vi lov til at fortælle lidt om, hvad DSUK egentlig er. 

 

Nævnes skal da også det årlige landsmøde på Nyborg Strand, hvor det både for 

repræsentanter og andre deltagere er en god fælles oplevelse, som også giver 

ny inspiration til arbejdet derhjemme. 

 

 

 



 

Ole Stevns og Birgit Hjortlund har deltaget i et møde for formænd og 

næstformænd i København. Her drøftedes bl.a., hvorledes man på forskellig vis 

kunne hverve flere medlemmer. Koordinering af rejser og øvrige arrangementer 

osv. Også nyttig brug af bladet NYT blev berørt. 

  

                    Til sidst tak til vore medlemmer for god støtte. 

Tak for fremmødet og tak til salen for god opbakning. 

Tak til Vodskov kirke, for de så beredvilligt har gjort det muligt at holde 

årsmødet her. 

Tak til bestyrelsen for et aldrig svigtende engagement.   

 

                    Formandens beretning blev godkendt. 

 

Pkt. 4: Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse:   

Kassereren fremlagde regnskabet, der viste en kassebeholdning på  

3.821,34 kr. Se de enkelte poster i regnskabet på det omdelte bilag. 

 

 Regnskabet blev godkendt.  

 

PKT. 5: Valg af medlemmer til Stiftsbestyrelsen, samt 1 suppleant for disse: 

 På valg var: Jytte Lind Kobstrup, Ole Stevns, C. C. Jessen, Birgit Hjortlund og Kurt 

Krone.  

Kurt Krone ønskede at træde ud af bestyrelsen, de øvrige modtog genvalg. 

Som nyt medlem valgtes Rita Moore, formand for menighedsrådet i Hadsund-

Vive.  

                    Som suppleant genvalgtes Annelise Andersen. 

 

Pkt. 6: Valg til repræsentantskabet: - Bestyrelsen vælger fem medlemmer hertil. 

 

Pkt. 7: Valg af revisor:  Edmund Jensen genvalgtes.  

 

Pkt. 8: Eventuelt. Formanden kunne meddele, at han efter ti år på posten agter at    

trække sig ved den kommende konstitution. 

    

    

 

Ref. Poul Bach. 

 


