
Dagsorden 
Generalforsamling i Skive Bykirke 21/11-2021 kl. 12.00 

1. Valg af dirigent: Hans Iversen 

2. Valg af sekretær: Birgit Rabis 

3. Årsberetning fra menighedsledelsen: 

     Grundet Helges sygdom læste Anker det skrevne formandsberetning op, som Helge havde 
sendt.  Her er et referat: Første halvdel af det forgangne år har vi stadig skulle trækkes med 
korona-restriktioner. Det har tæret. Vi håber ikke, de kommer igen. - Tiden efter 
sommerferien var kendetegnet ved, at der også i år ville komme til at mangle en i 
menighedsledelsen. Jeg har ikke haft det store håb, og har været forberedt på at skulle lukke 
bykirken. Sådan er det ikke gået. - Mange har bidraget i årets løb med forskellige opgaver. De 
fortjener en stor tak. - P. g.a. corona har der ikke været mulighed for nye initiativer, men vi 
har overlevet som menighed. Jeg ser frem til en mere stabil periode, hvor der måske også kan 
bliver overskud til at sætte nye skibe i søen. - Vi er en lille menighed, og måske kan der findes 
en aktivitet eller to, der kan knytte os mere sammen. Det ville også være godt med flere 
medlemmer og faste kirkegængere. - Hvis nogle har nogle ideer, er de velkommen til at 
komme til ledelsen med dem. - Jeg glæder mig til et godt år for Skive Bykirke.  
Årsberetningen godkendt. 

4. Beretning fra udvalgene: Ingen udvalg. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: Karin Marie aflagde regnskab. Godkendt.  
Bemærkninger efterfølgende: Giver medlemmerne nok? -  Det skal ikke være en konto, hvor  der 
står mange penge. Men sådan at alt kan betales. KM kommer til menigheden, hvis der  kommer at 
mangle penge. - En bemærkede: Jeg tror, at vi får, det vi har brug for. 

6. Indkomne forslag: Ingen 

7. Valg af menighedsledere: Simon Thun Madsen er på valg og tager ikke mod genvalg. Tommy  
Jensen stiller op og er hermed valgt. 

8. Valg af revisor: Mia Thun Madsen og Birgit Rabis Jensen. 

9. Eventuelt:  En kom med et spørgsmål om der kunne åbnes op for, at kvinder kunne vælges til  
ledelsen. Anker: Så skal vedtægterne ændres. De er udarbejdet i forbindelse med oprettelsen  af 
bykirken.  Der skal i givet fald fremsendes et konkret forslag til næste år. Personligt  ønskede 
han ingen ændring. 

     



Referent: Birgit Rabis Jensen 

   


