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Bestyrelsesmøde onsdag den 10. november 2021 kl. 8.00
Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra 29. sept. og godkendelse af dagsorden.
2. Status omkring kirkesangerstillingen. Modtaget en ansøgning.
3. Budgetønsker 2022. Mona fremlægger de overordnede kendte tal pr. dags dato. Endelig
godkendelse af budget på næste møde.
4. Generalforsamling marts 2022.
5. Menighedslivet hos os i valgmenigheden. Hvad har vi af ønsker til søndagsgudstjenesterne?
6. Meddelelser fra alle, herunder aftale om næste møde.
Til efterretning:
Fint efterårsmøde i Lemvig den 10. okt.
Deltaget i årsmøde i GF 29. – 30. okt.
Afregning vedr. grundlovsmødet 2021: en udgift for valgmenigheden på kr. 1.315,25.
Taler til grundlovsmødet 2022 bliver DR-direktør Maria R. Rønn, København.
Erik Nørkjær, Aulum, tilbyder rejse til USA i tiden 7. – 20. sept. 22. Program fremlagt i kirken.
Mona skaffet valgmenigheden MobilePay nr. 681794. Tak til Mona.
Lys på 1. sal. er ordnet. Tak til Bo for orienteringen. Vejledning ligger i vindueskarmen.
Nye takster for 2022 vedr. erhvervelse, forlængelse og reservering af gravsteder fremsendt fra
provstiet (udsendt til alle).
Klassiske dage 2022 ønsker at medvirke hos os igen. Den ønskede dato er 2. oktober.
Tak fra Herdis Krustrup for kranse ved Morten Larsens og Krustrups grave.
Karen deltaget i indsættelse af ny præst i Lemvig Valgmenighed, Marianne Christiansen, som Trine
skal være mentor for.
Adventskrans er bestilt. Juletræer hos Peder Meldgaard.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede: Trine Dige, Caspar W. Tornøe, Harald Nielsen, Karen Bjerre Madsen, Mona Andersen, Bo
Bertel, Mette Krog, Inger Bjerring, Tove Agerbo, Anna Thordal-Christensen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1
Referatet underskrevet og dagsorden godkendt.
Ad 2
Kirkesangerstillingen: Vi kontakter hurtigst muligt ansøger. Vi bør høre vedkommende synge før
en evt. samtale. Trine og Caspar aftaler tidspunkt og repertoire – også med Kim.
Ad 3
Budgetønsker for 2022. Hvis der er ekstraordinære udgifter, skal disse oplyses. Budgettal for minikonfirmander, evt. kor og alle udvalg skal fremsendes til Mona inden udgangen af november.
Kunstudvalget får hvert år 5.000 kr. Det kunne evt. være en idé at anskaffe et maleri til husets
faste samling, da udvalget normalt ikke bruger det fastsatte beløb.
Vedr. musikudvalget har hele udvalget det overordnede ansvar for alle koncerter og for
økonomien.
Oprettelse af mobilepay kostede 1.000 kr., hver transaktion koster 0,75 øre og abonnementet: 49
kr. pr. måned. Vi kan kun modtage indbetalinger, idet der ikke kan betales med mobilepay. Må
således kun bruges i forbindelse med møder og arrangementer.
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Ad 4
Generalforsamling den 10. marts 2022. Karen, Tove og Bo er på valg og modtager ikke genvalg,
hvorfor der skal findes nye kandidater til bestyrelsen.
Ad 5
Menighedslivet: I søndags var der under kirkefrokosten en livlig og engageret samtale om
gudstjenesten. Dog er det fortsat præsterne, der bestemmer i kirken.
Div. betragtninger vedr. gudstjenesterne, hvor emner som postludium, indgangsbøn, valg af
salmer, kirkesangers placering, lyset i kirken, kirkekaffe mm. blev drøftet.
Meget vigtigt, at man føler sig velkommen i kirken, og der er heldigvis mange, der giver udtryk for,
at dette er tilfældet i Holstebro Valgmenighed.
Ad 6
Caspar: Rom-tur mandag 14.-19. marts 2022. Mona og Kristian samt Finn Tarpgaard deltager,
ligesom Trine også er med denne her første gang.
Næste møde: onsdag den 8. december kl. 16.00.

