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Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i 
Aalborgprovstiers Menighedspleje 

Repræsentantskabsmødet finder sted mandag den 27. januar 2020
i Romdrup - Klarup sognegård, Romdrupvej 71, 9270 Klarup

Aftenens forløb:

Kl. 18.00: Vi spiser sammen.
Smørrebrød med en øl eller vand, samt kaffe/te senere koster 135 kr. For kaffe/te 
samt brød alene betales 35 kr.
Tilmelding senest torsdag den 23. januar til Else Skak Jensen tlf. 51372850 – 
else@skakjensen.dk
Se nederst, hvilke oplysninger du skal give, når du tilmelder dig! 

Kl 19.00 Repræsentantskabsmødet ifølge vedtægterne 

Sognepræst i Romdrup - Klarup sogn Christina Kleis vil undervejs komme med et 
indlæg:
Hvordan (i alverden) får vi menighedsrådene til at tage diakoni alvorligt?

a) Valg af dirigent – vi foreslår Sietske Møller fra Budolfi sogn, der er medlem af 
bestyrelsen
b) Valg af referent – vi foreslår Line Møller Mousten, Vejgaard sogn, næstformand i 
bestyrelsen
c) Bestyrelsens beretning:
1. Hvad er sket i årets løb ? v. formand Karin Rask.
2. Menighedsplejen set fra koordinatorens synsvinkel v. Sigrid Ringström.
3. Menighedsplejens fremtid v. Karin Rask.
d) Revideret regnskab v. Else Skak Jensen
e) Budget for indeværende regnskabsår – 2020 v. Else Skak Jensen
f) Indkomne forslag

Forslag skal være formanden i hænde senest den 13. januar – sendes til 
karinrask51@gmail.com 

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer



–
       På valg er Karin Rask og Sietske Møller

Kandidatforslag skal være formanden i hænde senest den 13. januar -– sendes 
til karinrask51@gmail.com 

h) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 
i)  Valg af 2 revisorer
j)  Valg af 1 revisorsuppleant.
k) Eventuelt 

Velkommen til årets Repræsentantskabsmøde! 
I kan glæde jer til at høre om en menighedspleje i vækst samt om nye tiltag. 

Gode ønsker 
Line Møller Mousten, Vita Skammelsen, Tove Rasmussen, Sietske Møller, Else Skak 
Jensen, Henrik Busk Rasmussen og Karin Rask.

  
Af vedtægterne fremgår flg. om repræsentantskabet: 
§4 Repræsentantskabsmødet 
Repræsentantskabet mødes hvert år til Repræsentantskabsmøde, som skal 
afholdes inden 1. maj. 
Ud over bestyrelsen og repræsentanterne inviteres kirkens ansatte og medlemmer af 
de tilsluttede menighedsråd og frivillige i Menighedsplejens arbejde til at deltage i 
Repræsentantskabsmødet. Kun de valgte repræsentanter har stemmeret ved 
repræsentantskabsmøder. 
Forslag til bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter samt øvrige forslag, der 
ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, indgives skriftligt til formanden 
senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. 
Der kan desuden foreslås bestyrelsesmedlemmer på Repræsentantskabsmødet, 
hvis der ikke er kandidater nok.
Alle foreslåede kandidater er da på valg. 
For at kunne vælges til bestyrelsen skal man være valgbar til menighedsrådsvalg. 
Repræsentantskabsmødet træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. 

Valg gælder for 2 år – valg af suppleanter dog kun 1 år. 
Der skal ske skriftlig afstemning, såfremt blot et repræsentantskabsmedlem ønsker 
dette. 

Tilmelding:
Tilmelding sendes til Else Skak Jensen tlf. 51372850 – else@skakjensen.dk
Ved tilmelding oplyses: sognet man bor i, og hvilken funktion man har (f.eks. 
repræsentant, ansat, menighedsrådsmedlem, frivillig i:
våge-, aflastnings-,  besøgstjenesten, sorg og liv eller den mobile musikcafe - for 
demente) 
Hvis du ikke melder andet, går vi ud fra, at du er med til spisningen.

Vi har fået ny hjemmeside - se: www.aalborgprovstiersmenighedspleje.dk
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