
Dagsorden og referat for møde i Lolland-Falster Stifts Menighedspleje 21.april 2021 14.15-16.15 

Sted: Østre Allé 2, 4800 Nykøbing Falster 

Inviterede:  

Biskop Marianne Gaarden, marga@km.dk  

Flemming Jantzen Kirkens Korshær, fj@kirkenskoshaer.dk 

Mette Møbjerg Madsen Samvirkende Menighedsplejer, mmm@menighedsplejer.dk (deltog som 

gæst) 

Mei Petersen Samvirkende Menighedpslejer, klp@menighedsplejer.dk  

Christian Hyttel sognepræst, chy@km.dk  

Lene Sletved Menighedsrådsmedlem Rødby, lene@sletved.com  

Jens Erik Boesen, Næstformand for Guldborgsund kommunes Social, Sundhed og Omsorgsudvalg, 

jeboesen@mail.dk 

Inga Rasmussen, Frivilligkoordinator Lolland kommune, maras@lolland.dk 

Kathrine Asklund Brorsen Diakonipræst. kasb@km.dk  

 

1. Velkomst ved Biskop Marianne Gaarden 

Marianne Gaarden bød velkommen og bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv.  

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

3. Valg af referent 

Kathrine Brorsen blev valgt som referent 

4. Konstituering  

a. Valg af formand 

Kathrine Brorsen blev valgt 

b. Valg af næstformand 

Lene Sletved blev valgt 

c. Kasserer 

Mei Petersen blev valgt 

d. Sekretær 
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Mei Petersen blev valgt 

5. Hvad skal bestyrelsen hedde? ”Arbejdstitlen” har været Lolland-Falsters Stifts 

Menighedspleje. Er det det bedste navn til vores fremtidige diakonale/sociale arbejde? 

Bestyrelsen besluttede sig for navnet: Lolland-Falsters Stifts Sociale Arbejde.  

6. Bestyrelsens formål og opgave. Udkast til vedtægter vedlagt.  

a. Godkendelse af vedtægter 

Da det er første gang, at der indgås et samarbejde mellem et stift og Samvirkende Menighedsplejer er der 

brug for yderligere justeringer af de fremsendte vedtægter.  

Det blev besluttet, at Lene Sletved og Kathrine Brorsen inden næste møde vil udfærdige nyt forslag til 

vedtægter. Vedtægterne vil blive fremsendt til stiftets jurist førend de fremlægges for bestyrelsen til 

godkendelse.   

7. Ansættelse af Diakonikoordinator 

a. Nedsættelse af ansættelsesudvalg 

Ansættelsesudvalget består af Lene Sletved, Mei Petersen, Christian Hyttel og Kathrine Brorsen. 

Det forventes, at stillingen bliver slået op primo juni  

Det blev i øvrigt nævnt af bestyrelsen, at ensomme ældre og besøgstjenester er en ønsket målgruppe for 

diakonikoordinatorens fremtidige arbejde. Samt fokus på socialt arbejde i landsogne.  

8. Næste møde 

Kathrine Brorsen udsender Doodle med mødeforslag slut maj 

9. Evt. 

 

Foreløbige punkter til næste dagsorden:  

1. Ansættelse af diakonikoordinator 

2. Forslag til projekter (Kathrine Brorsen laver udkast) 

3. Kommunikationsstrategi (Kathrine Brorsen tager kontakt til stiftets presse- og 

kommunikationsmedarbejder Anne Sofie Holm angående kommunikation til sogne om Lolland-

Falsters Stifts Sociale Arbejde og udarbejdelse af folder samt tekst til stiftets nyhedsbrevet.) 

 


