
Bestyrelsesmøde fredag den 7. maj 2021 kl. 14.00 i Skolegade 
 
Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat samt godkendelse af dagsorden.  
2. Generalforsamling den 17. juni kl. 19.00 
        a. Dagsorden til kirkebladet / div. valg mv.  

               b.  Udarbejdelse af arbejdspapir til ny kasserer / Asger. 
3. Indsættelsesfest den 6. juni 
4. Konfirmandbillede 2020 (Asger / Caspar) 
5. Meddelelser  
6. Evt.  

--------------------------- 
Til stede: Harald Nielsen, Karen Bjerre Madsen, Bo Bertel, Asger Brodersen, Tove Agerbo, Frans 
Pærregaard, Anna Thordal-Christensen 
-------------------------- 
Ad 1 
Referat underskrevet og dagsorden godkendt. 
 
Ad 2 
Ordinær generalforsamling 17. juni kl. 19.00: 
a.  I 2020 var Inger, Asger, Frans og Anna på valg. Asger ønsker fortsat ikke genvalg i modsætning 
til de 3 andre.  
Forside til regnskabet (= dagsorden til generalforsamlingen) (Anna)  
Opmærksomhed på at få annoncen rettidigt i avisen (Karen / Anna) 
Da der ingen gudstjeneste skal være i forbindelse med generalforsamlingen, vil der være tid til at 
synge nogle sange efter den nye højskolesangbog.  
b.  Asger: der skal udarbejdes et regnskab for 2020, da vi kun har en trykt udgave for 2019.  
Følgende arbejdspapirer udarbejdes og overgives til ny kasserer: regnskabet, pengestrømsanalyse, 
div. papirer (inkl. nye underskrifter) vedr. vores bankforbindelse, budget for 2021 og 2022.   
Ligeledes skal der afholdes et møde med den nye kasserer.  
Asger sender også ovennævnte papirer til bestyrelsesmedlemmerne.  
 
Ad 3 
Indsættelsesfest den 6. juni:  
Provsten kommer. Desuden inviterer vi præster og formænd for de midt- og vestjyske 
valgmenigheder.  
Pyntning af kirken: Karen, Tove, Inger, Anna.  
Stående kaffe (inkl. småkager) uden for kirken ligesom sidst.  
 
Ad 4 
Konfirmandbillede 2020: Asger sætter i ramme og hænger op.  
  
Ad 5 
Bo: kirketårnene bliver kalket, bagsiden af kirken algebehandlet, og pletmaling finder sted inde i 
kirken. Forsøger at få træerne på nabogrunden fældet.  
Frans: 26. september kl. 15.00: Koncert med Super Classico. 
Karen: Grundlovsmødet på Nr. Vosborg gennemføres med tilmelding. 
Der skal indkøbes kurv (1. sal) og termokande til te (kirken) (Tove) 
 
Ad 7 
Næste møde: tirsdag den 15. juni kl. 9.00. 
 


