
  Emeritiforeningen 
  Delforening under Den Danske Præsteforening 

 
 
Referat af generalforsamling den 21. marts 2022 i Odense 
 

1. Valg af dirigent 
Mogens Jensen blev valgt. Han bemærkede til indledning, at Emeritiforeningen i år havde 10-års ju-
bilæum. 
Han konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Dog var der med kort varsel 
indføjet et teknisk punkt i dagsordenen om, hvem der tegnede foreningen. Dirigenten anbefalede, at 
forsamlingen godkendte dagsordenen med denne tilføjelse, hvilket den enstemmigt gjorde. 
 

 
2. Beretning ved formanden, Nils Roland 

Beretningen vedhæftes.  
Der fulgte en kort drøftelse, hvorunder Per Bucholdt Andreasen redegjorde for de sidste faser i 
Præsteforeningens arbejde med vikarlønninger. Det ser nu ud til, at Præsteforeningens anbefalinger 
følges i alle stifter. – C. C. Jessen bemærkede, at ved foreningens start var fokus ikke på lønspørgs-
målet. Hovedintentionen var at gøre opmærksom på den ressource, som emeriti-præsterne var i Fol-
kekirken. – Efter enkelte andre bemærkninger blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 
3. Regnskab 2021 

Foreningens kasserer, Egon Christiansen, gennemgik regnskabet. 
Det udviste pga. nedsat kontingent et underskud på kr. 13.756.04 og en kassebeholdning på kr. 
61.302,42. – Der forventes ligeledes et mindre underskud i 2022, da kontingentet også her er nedsat 
til 100,- kr. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
Kontingentet for 2023 blev fastsat til kr. 200,- 

 
4. Vedtægtsændring 

Som følge af oprettelsen af en foreningskonto i Sydbank skal det af vedtægterne fremgå, hvem der 
tegner foreningen. Bestyrelsen foreslog formanden og kassereren, hvilket blev vedtaget. 

 
5 Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Egon Christiansen, Michael Foersom og Aage Nielsen afgik efter tur. Alle var villige til genvalg. De 
blev valgt. 
Bestyrelsen består herefter af Nils Roland, Litten Hjorth, Jan Ulrik Dyrkjøb, Egon Christiansen, Mi-
chael Foersom og Aage Nielsen. 

 
6 Valg af suppleant 

Karen Marie Ravn ønskede ikke genvalg. I stedet blev Per Bucholdt Andreasen valgt. 
 

7 Valg af revisor 
Jørn Munksgaard blev genvalgt 
 

8 Evt. 
Intet at bemærke 

 
 
  Mogens Jensen  Aage Nielsen 
  Dirigent   Referent 


