
Bestyrelsesmøde 23. juni 2021 kl. 9.30 i Skolegade 32 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra 15.06 og 17.06. 
2. Kort evaluering af generalforsamlingen 
3. Godkendelse af 

a. Forretningsorden 
b. Regler for bestyrelse og ansatte 
c. Håndværkerliste 
d. Prisliste for Skolegade 32 (madpriser) 
e. Priser for udlejning af Skolegade 32 
f. Regler for brug af 1. sal i Skolegade 
g. Liste over cykelbude (til orientering) 

4. Nedsættelse af div. udvalg 
5. Henvendelse fra Ole Skydt / BID  
6. Nytårsmødet 2022  
7. Kirkesangerstillingen 
8. Meddelelser 
9. Evt.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Til stede: Trine Dige, Caspar Tornøe, Karen Bjerre Madsen, Mette Krog, Mona Andersen, Inger 
Bjerring, Tove Agerbo, Anna Thordal-Christensen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1 
Referaterne underskrevet og dagsorden godkendt. 

 
Ad 2 
Drøftelse af generalforsamlingen, hvor der blev givet udtryk for forskellige indtryk og meninger.  
Godt med både de kendte og de nye sange. En god idé ville være at vedlægge en ledelsesberetning 
til regnskabet, så det bliver lettere at overskue. Præsternes indlæg var korte og meget fine.  

 
Ad 3 
Div. bilag blev gennemgået og rettet til. 
Kirkesangerlisten gennemgås efter stillingsopslag. 
Nye madpriser for Skolegade skal snarest forhandles med Per og Gitte. 

 
Ad 4 
Udvalgslisten fornyet og ført ajour. 

 
Ad 5 
Henvendelse fra Ole Skydt / BID: Ole inviteres til et møde her, da vi er positivt indstillet over at 
åbne kirken og også Skolegade. Caspar og Karen aftaler møde med Ole.  
 
Ad 6 
Nytårsmødet 2022: Afbud fra biskop Henrik Stubkjær, så der skal findes en ny taler (Caspar). 



Ad 7 
Stillingen som kirkesanger skal opslås i august måned. Der skal være tale om en fastansættelse 
under de regler, der er gældende for kirkesangere. Antal timer / kirkelige handlinger pr. år tjekkes. 
Stillingsopslag udarbejdes af: Caspar, Trine, Karen, Mona, Anna.  
 
Ad 8 
Kirkens alterbægre anvendes efter næste søndag.  
Efter sommerferien genoptages skikken med stående kirkekaffe i kirken efter den sidste søndag i 
måneden.  
Efter høstgudstjenesten (3. oktober): kirkefrokost i Skolegade (er aftalt med Per og Gitte). 
Salmebøger, der er beskadiget, skal repareres (Karen). 
Der skal også forefindes et antal salmebøger på 1. sal, f.eks. til konfirmandundervisning. 
Højskolesangbøger: 18. udgave sættes op på 1. sal. Den nye 19. udgave sættes på vognene 
nedenunder. 
Der skal indkøbes 5 stk. højskolesangbøger med stor skrift (Karen). 
Nøgler til kirken og Skolegade udleveret til Mona og Mette. 
Valgmenighedens brochurer skal føres ajour med nye billeder (Karen, Inger, Tove). 
Næste bestyrelsesmøde: 11. august. 


