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G  E  N  E  R  A  L  F  O  R  S  A  M  L  I  N  G  E  N 
Søndag den 9. oktober 2016 efter årsmødet i 

 

S A N K T   C A T H A R I N Æ    S O G N E G Å R D 
Lille Kirkestræde 1, 9800 Hjørring 

 
Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent.  

Til dirigent blev efter indstilling fra forretningsudvalget valgt Egon Nielsen, 

Brønderslev. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Egon Nielsen indledte efterfølgende med at takke for valget, hvorpå han kunne 

konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i henhold til udvalgets 

vedtægter § 4, idet alle involverede havde modtaget invitation og orientering fra 

F.U. den 30. august 2016. Dagsordenen blev efterfølgende godkendt. 

 
3. Formandens beretning (vedtægternes § 4 stk. 1) 

Stiftsudvalgets formand sognepræst John Kristensen, Tranum aflagde derpå sin 

beretning for året 2015-2016.  

 

Beretningen er vedlagt nærværende referatet og refereres således ikke særskilt. Kun 

dette skal nævnes fra formandsberetningen, at John Kristensens indledte med 

bemærkning om, at dette blev hans sidste formandsberetning i denne sammenhæng, 

idet han  -  som tidligere oplyst  -  ikke er villig til at modtage genvalg til 

formandsposten.  

 

Beretningen blev godkendt med akklamation. 

   

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab (vedtægternes § 4 stk. 1) 
Kasserer for Stiftsudvalget Villy Sørensen, Nr. Sundby fremlagde derpå Udvalgets 

regnskab for regnskabsåret 29/10 2015  -  18/5 2016.  

 

Regnskabet udviser en samlet indtægt på  14.727,67 kr 

og samlede udgifter på    10.150,00 kr 

Indestående i bank pr 18. maj 2016   10.781,46 kr 

Kontant beholdning pr 18. maj 2016          12,00 kr 

 

Regnskabet vedlagt. 



 
 

 

5. Valg af formand for Stiftsudvalget (vedtægternes § 4 stk. 2) 
Som oplyst ovenfor (punkt 3) havde John Kristensen meddelt, at han ikke var villig 

til genvalg til formandsposten. Da det ikke umiddelbart var muligt at vælge ny 

formand, blev det besluttet at overlade det til forretningsudvalget på sit 

konstituerende møde at vælge den nye formand. Det konstituerende møde finder sted 

torsdag 27. oktober 2016 klokken 9.00. 

 

6. Forretningsudvalgets sammensætning som det fremkom efter afholdt valg på 
generalforsamlingen: John Kristensen; Inge Ralbjerg; Ole Valsson; Arne Silkjær; Kirsten 

Nielsen; Niels Christian Kobbelgaard; Julie Laursen; Pia Merete Ploug Kirkegaard; Henning 

Toft Bro og Finn Carpentier.  
   På valg var John Kristensen; Villy Sørensen; Ole Valsson og Arne Silkjær.  

   Villy Sørensen, der har været indsuppleret i F. U., ønskede ikke at fortsætte. Til de 

øvrige tre medlemmer var der genvalg. 
 
 

7. Valg af delegeret/delegerede til Årsmøde i Det Mellemkirkelige Råd (vedtægternes § 4 
stk. 3).  
   Som delegeret blev foreslået og valgt i anførte rækkefølge Julie Laursen. Finn 

Carpentier, sådan at Finn Carpentier er suppleant, såfremt Julie Laursen bliver forhindret.  

   Der foreligger i skrivende stund ikke noget om, hvor og hvornår årsmødet finder sted. 
 

 

8. Eventuelt. 
Villy Sørensen takkede for de mange år, han havde været med i Stiftsudvalget, og 
Udvalget takkede tilbage for det arbejde, som Villy har udført. 
 
Til slut takkede Egon Nielsen for god ro og orden under generalforsamlingen, hvorefter 
han gav ordet tilbage til John Kristensen, der rundede mødet af med at takke for 
fremmøde, for gæstfrihed i Hjørring og for arrangementets gennemførelse. 

 

 

Så vidt opfattet og forstået af mig 

 

Hadsund den 9.oktober 2016 

 

Finn Carpentier 
       sekretær 


