
Bestyrelsesmøde onsdag den 11. august 2021 kl. 13.30 
Dagsorden:  

1. Underskrivelse af referat af 23. juni og godkendelse af dagsorden 
2. Højskoledage i samarbejde med By- og Landskabsforeningen (BID) 

Tidspunkt? – Leje af sal?  
3. Kalenderen: 

20. august: Årsmøde i Gr. Forum i Rødding: Karen, Anna, Inger og Tove deltager 
8. september: Grundtvigs fødselsdag i Råsted og på Skærum Mølle 
10. september: Stiftsmenighedsstævne i Viborg 
25.-26. september: Årsmøde i Landsforeningen af Fri- og Valgmenigheder i Rødding 
10. oktober: Efterårsmøde i Midt- og Vestjyske Valgmenigheder i Lemvig 
29.-30. oktober: Årsmøde (2021) i Gr. Forum 

4. Godkendelse af priser i Skolegade 2021-2022. 
Sidste godkendelse af arbejdspapirer for valgmenighedens bestyrelse 
Hjælpefonden 

5. Valgmenighedens folder (KM-mailadresse) 
6. Meddelelser fra kasserer og forretningsfører, herunder ind- og udmeldelser i år 

ISOBRO – kan vi ansøge om et beløb i år? 
7. Meddelelser fra alle 
8. Kirkesangerjobbet – stillingsbeskrivelse 
9. Evt., herunder næste møde 

--------------- 
Til efterretning: 
Karen: vist opmærksomhed til Elli Eriksens 85-års fødselsdag 
Hans Nørkjærs fratræden som præst ved Lemvig Valgmenighed 
Friskolens 40-års jubilæum 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Til stede: Trine Dige, Caspar Tornøe, Harald Nielsen, Karen Bjerre Madsen, Mette Krog, Mona 
Andersen, Tove Agerbo, Anna Thordal-Christensen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1 
Referatet underskrevet og dagsorden godkendt.  
 
Ad 2 
Idé fra Ole Skydt (BID): 4 højskoledage, der begynder kl. 10 og omfatter en byvandring, frokost, 
foredrag og kaffe. 
Karens forslag: valgmenigheden kan sætte sit præg på arrangementet ved et foredrag om folkelige 
vækkelser i Holstebro (sognekirken / valgmenigheden). Flere idéer skal drøftes på kommende 
møde med BID. 
Husleje i Skolegade gratis, da valgmenigheden er medarrangør, men torsdag bør undgås som 
mødedag.   
Fint, hvis højskoleforeningen vil være medarrangør.  
 
 
Ad 3 
Karen henstiller til, at vi fordeler os på de forskellige arrangementer. 
Husk tilmelding til Grundtvigs fødselsdag 8. sept. (Allerede tilmeldt: Trine, Caspar, Karen, Mette, 
Tove, Anna). Info med invitation lægges frem i kirken.  
Tilmelding til arrangement på bibliotek (Peter Tudvad) til Karen. 
  



Ad 4 
Div. aftaler / papirer blev godkendt ved sidste bestyrelsesmøde. 
Hjælpefonden: Caspar og Bo administrerer fonden.  
Aftaler med Per og Gitte er blevet opdateret. 
Regler vedr. fotografering i kirken godkendt. 
I køkkenet i kirken hænger en telefonliste, forskellige lister vedr. kirketjenerjobbet samt 
håndværkerliste.  
 
Ad 5 
Valgmenigheds folder skal føres ajour med nye billeder af præsterne.  
Caspar sørger snarest for, at KM-mailadresse er ok.    
 
Ad 6 
Meddelelser fra kasserer: Regnskabet ser godt ud.  
Harald: har endnu ikke kunnet søge ISOBRO-tilskud fra kulturfonden, men muligheden kommer 
forhåbentlig sidst på året.  Vedr. ind- og udmeldelser: se bilag.  
 
Ad 7 
Meddelelser: 
Karen: stadfæstelse af Trine er endnu ikke i orden – kommer sidst i august fra Kirkeministeriet 
Henvendelse fra LOF om lån af kirken mandag 6. sept. kl. 19.30 til højskolesang = ja. 
Foto af konfirmander: Caspar kontakter Hans Damgaard. 
Pyntning af kirken til konfirmation: fredag den 20. om morgenen. 
Højskolesangbøger: 18. udgave skal være på 1. sal. 
Ældre udgaver: foræres til varmestuen eller Skovvang (Karen). 
Prøver at kontakte nabo for at få beskåret træer (Bo). 
Skelhegnet indtil nabo fornyes (Bo). 
Toiletter ved lille sal renoveret. 
 
Ad 8 
Karen har overbragt gave (stor kasse slik) til friskolen i anledning af 40-års jubilæum. 
Opfordring til, at repræsentanter for bestyrelsen møder op på skolen fredag den 13. aug. til 
officielle jubilæum.  
Kirkesangerjobbet: stillingsbeskrivelse og forslag til annonce udarbejdes (Trine, Caspar, Mona, 
Karen, Anna).   
 
Ad 9 
Onsdag 15. sept.: bestyrelsesmøde. 
 


