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Bestyrelsesmøde 21. februar 2023 kl. 16.15-18.15 
Dagsorden:   

1. Dagsorden godkendes, og referat underskrives 

2. Orientering. Nyt fra udvalg mm. Bordet rundt 

3. Kalender 

4. Beslutning: Godkende regnskab 2022 

5. Generalforsamling. Dagsorden. Ændring af vedtægter. Aftenens program 

6. Drøftelse og eventuel beslutning:  

a)   Kirkekorleder ønsker flere øvegange 

b)  Flexjobber henvendelse fra kommunen  

c)  Kirkens udeområder: belægning bag kirken, græsplæne, affaldshåndtering (bilag),  

 kirketårn, varmesystem 

d)  Provstesyn. 

7. Eventuelt.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til stede: Caspar Tornøe, Harald Nielsen, Mette Krog, Lars Hagsten, Mona Andersen, Per Paavo, Inger 
Bjerring, Kate Raya, Anna Thordal-Christensen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1 
Referat underskrevet, og dagsorden godkendt. 
  
Ad 2 
Mette: Kirketjeneropgaverne er blevet gennemgået med Karen B M (Mette sender bilag). 
Tak fra friskolen for bidrag til multibane. 
KIS – Kirkernes integrationssamarbejde i Holstebro: sender referat fra møder til Mette, der videresender – 
dog kun til orientering. KIS har samarbejde med KirkeCare, som arbejder som en slags natteravne.  
Forespørgsel fra FOF, der ønsker at benytte kirken til koncert 14. december. Ja herfra. Karen er kirketjener. 
Invitation til stormøde i Viborg Stift ang. afskaffelse af bededag. Mette og Trine deltager. 
Grundtvigs Forum inviterer til møde i Aarhus 22. april – program følger. Formålet er at inddrage kredsene 
og skabe mere liv ude i landet.  
Møde vedr. hjemmeside tirsdag den 28. februar kl. 16. Så mange som muligt deltager. 
Idéer til fejring af Holstebros 750-års fødselsdag næste år efterlyses. Hvad kan valgmenigheden bidrage 
med??? 
 
Mona: årsregnskabet er færdigt, revisormødet er afviklet, og regnskabet er underskrevet og klar til tryk.   
Div. forberedelser til Rom-turen.  
 
Lars: Kommunen er involveret i rottebekæmpelsen uden for kirken. Da der er flere huller i græsplænen, 
skal kommunen kontaktes igen.  
 
Caspar: Rom-turen skal fremover være på plads noget tidligere end i år – gerne allerede omkring 
efterårsferien. Var sent på den i år, og det var derfor besværligt, men heldigvis er det lykkedes at finde 
både hotel og flybilletter samt at få aftale i stand med lokal guide.  
 
Ad 3 
Kalender omdelt, og deltagere har meldt sig til div. arrangementer.   
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Ad 4 
Regnskabet og balancen for 2022 gennemgået. Kommer ud med acceptabelt overskud.   
 
Ad 5 
Dagsorden, der er klar til tryk sammen med regnskabet, sendes til Mona (Anna).  
Mette forhører sig vedr. valg af dirigent  
Beretning: Mette 
Regnskabet: Mona 
Vedtægtsændringer: Mette 
Stemmesedler: Inger + Anna 
 
Ad 6 

a. Korleder Jane Kragh Mikkelsen ønsker at bibeholde korets deltagelse i gudstjenesten 1 søndag om 
måneden, ønsker dog 2 øvegange, hvilket blev bevilget. 

b. Flexjobber: har modtaget en forespørgsel fra kommunen, der kan tilbyde alle slags jobs. Vi skal 
aflønne det antal timer, vi forbruger.  Vi tænker over sagen i forbindelse med kirketjenerjobbet, og 
vender tilbage senere. 

c. Kirkens udeområder: Fare for at rødderne fra nabotræer vokser ind i kirken. Skal følges op.  
Varmesystem: Kim er den eneste, der kender systemet og vil gerne have, at andre også kan betjene 
det (Lars). 

d. Provstesyn: Mette, Lars og Karen deltager.  
 
Ad 7 
Bestyrelsen mødes kl. 17.30 inden generalforsamlingen. 
 

 
  

 
 


