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Dagsorden 
 
 

Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med tilføjelse af pkt vedr. mødedatoer 

2. Konstituering 
 

Udsættes til førstkommende møde 

3. Evaluering af udvalgets 
arbejde: 

Hvad har vi udrettet? 
Hvordan kan det formidles til gavn 
for menighedsrådene i stiftet? 

 

Drøftelse.  
Ad stiftsmenighedsrådsstævnet: udvalgets involvering 
med stand fungerede ok, men det bør overvejes at lade 
denne aktivitet få mere plads på stævnet 
Forslag: vi foreslår fra udvalgets side, at i stedet for 
stande, som man mere eller mindre tilfældigt besøger, 
har et set-up, der så at sige tvinger deltagerne til at 
besøge et bredt udsnit af stande(speed-dating). 
Ad kommissorium: Vi gennemgik det oprindelige 
kommissorium. Drøftede, hvorvidt vi kan bruge arbejdet 
konkret i forhold til mr eller vi skal være mere konkret 
projektorienterede. 
Anders og resten af udvalget: erfaringsopsamling fra 
best practice bordet rundt som udgangspunkt for en 
henvendelse til mr om at byde ind med egne erfaringer 
til udvalget, som så samler materialet og udsender et 
egentligt idekatalog på stiftsplan.  
Lone foreslår, at man måske kan lave et spil, der 
repræsenterer forskellige ideer, som man i mr kan bruge 
som afsæt til samtale/visionsdrøftelse 
Til næste møde gennemgår Birgitte eget idekatalog fra 
studieorlovsrapport som inspiration og oplæg til 
førstnævnte punkter 

4. Hvad skal udvalgets opgave 
være i den kommende tid? 
 

anført ovenfor 

5. Er udvalget, som det ser ud i 
dag, hensigtsmæssigt 
sammensat, så det kan  
udføre sin opgave? 
 

evt. finde en repræsentant for hvert provsti, der kan 
være lokal ankerperson mellem lokale råd og 
stiftsudvalget 
til næste mødegang: finde forslag til navne på lægfolk, 
der repræsenterer det enkelte provsti 
 

6. Evt. 
fastsættelse af 
mødedatoer for 2018 
 

der udsendes doodle 

 
 
Hygum, den 24. februar 2018 
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Anders Mejdahl 
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