
Referat af DSUK-mødet onsdag den 24. februar 2016 kl. 16 i Viborg bispegård 

Til stede var: Henrik Forman – Ole Rasmussen – Ane-Marie Fuglsang Breum – Hans Vestergaard 

Jensen – Jens Lindinger – Mariane Thisgaard – Pernille Vigsø Bagge – Poul Lilleør. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2.  Godkendelse af referat     

     Godkendt.                                                                                                                                                 

3.  Julekoncert i Hamburg    

   Henrik Forman oplyste, at turen til julekoncerten igen i år var vellykket. Turen var arrangeret af 

tidl. Bestyrelsesmedlem Hans Jørgen Jørgensen fra Herning. Desværre taler meget for, at der 

ikke kommer flere koncerter i Hamborg, idet Henrik Fossing er gået på pension ved udgangen af 

2015. Han har gennem årene været hovedmanden bag tilrettelæggelsen. Koncerten blev i år 

overværet af prinsesse Benedickte. 

4. Turen til Paris udsat til 2017 

På grund af manglende tilslutning er turen blevet udsat til næste år. Men årsagen skyldes også, at 

bestyrelsen ikke har oplyst nok om turen, dertil kommer, at der i øvrig arrangeres mange ture til 

netop Paris af bl.a. Riis rejser.                                                                                     

5. Vore finanser og ny venskabsmenighed                                                                                                 

   Procenttilskuddet fra stiftsmidlerne bibeholdes på 5.000 kr. 

   Kassebeholdning udgjorde pr. 26. februar 2016 kr. 29.734,77 kr. inkl. overskuddet fra juleturen, 

som udgjorde i alt 6.360.00 kr. 

Det blev besluttet at give 5000 kr. af kassebeholdningen til kirken i Algeciras i Spanien til 

indkøb af edb udstyr.  

Årsmødet i Løgstør søndag den 10. april kl. 11.00  

Mødet begynder med en gudstjeneste i Løgstør kirke, hvor sognepræst Pernille Vigsø Bagge 

prædiker. Efterfølgende er den frokost i Sognehuset, hvortil alle indbydes. Måltidet består af 

smørrebrød og drikkevarer senere serveres kaffe. Prisen pr. kuvert er 50 kr. inkl. drikkevarer. 

Efter at DSUK’s formand Anne E. Jensen har talt afholdes generalforsamling. Der afholdes 

endvidere lotteri til fordel for DSUK. (Til hovedkontoret: Husk at komme med lotterisedler!  

Til bestyrelsen: husk at komme med gaver) 



      På valg er: Henrik Forman (modtager genvalg), Jens Lindinger (modtager måske genvalg, det 

afhænger af hans arbejdsmæssige situation til den tid) – Poul Lilleør (modtager ikke genvalg). 

Hans Vestergaard Jensen, der er flyttet til Odense ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, det 

samme gælder Mariane Thisgaard fra Herning.  

1. Suppleant Marianne Nørgaard Gyldenkerne har tidligere givet tilsagn om at lade sig vælge 

ind i bestyrelsen i stedet for Poul Lilleør. 

2. Suppleant Pernille Vigsø Bagge vil godt lade sig opstille til valg i bestyrelsen. 

7.  Repræsentantskabsmøde lørdag den 27. august 2016.  

     Repræsentantskabet vælges ved årsmøderne i stifterne. Repræsentantskabet er valgt for ét år ad 

gangen. Hvert stift har 5 medlemmer af repræsentantskabet. Bestyrelsen plejer at sende alle syv 

medlemmer således, at bestyrelsen selv betaler for de to, som altså ikke har stemmeret på 

mødet. 

                                                                                                                                                                               

8.   Landslodseddel og pr. virksomhed til stiftets menigheder                                                          

      Hans Vestergaard Jensen lovede at fortsætte som pr. mand indtil årsmødet i Løgstør er afholdt.  

9.   Nyt fra landssekretæren                                                                                                                                                  

      Anders Friis Knudsen var ikke til stede. 

10.   Næste møde                                                                                                                                                                         

        Datoen bliver fastsat med den nye bestyrelse på årsmødet i Løgstør. 

11.  Eventuelt 

                   Henrik Formann, Jens Lindinger og Ole Rasmusen takkede for gaverne i anledning af deres 

runde fødselsdage 

 

Med venlig hilsen 

Poul Lilleør    Henrik Forman 

 


