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Bestyrelsesmøde onsdag den 11. oktober 2022 kl. 16.00-18.00
Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra 07.09.2022 og godkendelse af dagsorden.
2. Orientering. Nyt fra udvalg mm. Bordet rundt.
3. Dato for generalforsamling. Mette, Mona, Inger og Anna er på valg.
4. Orientering: Balance og budget 2023.
5. Kirkekor (bilag: Resen kirkes aflønning som eksempel)
6. Flygel. Ad hoc-udvalg.
7. Diskussion og evt. beslutning: Facebook og Instagram
8. Henvendelse fra medlemmer til bestyrelsen. Procedure.
9. Beslutning vedr. altervin, kirkesanger, kulturelle samarbejdspartnere.
10. Eventuelt. Herunder dato og eventuelle punkter for næste møde
______________________________________________________________________________
Til stede: Trine Hostrup Dige, Harald Nielsen, Mette Krog, Lars Hagsten, Mona Andersen, Inger
Bjerring, Per Gøran Paavo, Kate Raya, Anna Thordal-Christensen
_______________________________________________________________________________
Ad 1
Referatet underskrevet og dagsorden godkendt.
Ad 2
Mette: 10. nov.: LOF-arrangement i kirken. Karen BM åbner døren.
Årsmøde i Gr. Forum: Karen, Mette og Steen deltager.
Har deltaget i et hyggeligt ”Syng-spis og snak”- arrangement på Friskolen.
Lars: Brandsyn i kirken, også brandsyn i Skolegade 30.11. Der har ligeledes været tjek af
kirkeklokken.
Mona: frivillighedsfesten gik fint og var en succes.
Trine: Konfirmandindskrivning 11. sept.: 15 - 16 konfirmander. Har påbegyndt undervisningen, et
godt hold, der ser ud til at fungere godt socialt. 18 nye medlemmer i forbindelse med
indskrivningen.
Minikonfirmander: 4. klasserne er indbudt igen, hele klassen har været til gudstjeneste. Er nu 6-8
på 4. klasses niveau. Slutter i nov. med gudstjeneste sammen med familierne.
Rigsarkivet har forlangt at få vores kirkebøger overleveret, hvilket Trine har gjort. Endelig
kvittering for aflevering lægges i boksen på kontoret (Trine).
Anna: Bladudvalg: kirkeblade uddelt. På grund af sygdom skal der findes nyt cykelbud.
27.okt.: Efterårsmøde med Kurt Ravn, der skal bruge mikrofon (Mette kontakter Kim), kirke åbnes
kl. 15.00, og der skal sørges for let anretning (Anna).
Ad 3
Generalforsamling 9. marts 2023 kl. 19.00.
Mette, Mona og Inger genopstiller, Anna genopstiller ikke.
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Ad 4
Mona gennemgik balance med budget, der er taget til efterretning. Valgmenigheden har
stadigvæk en god økonomi.
Budget 2023: Alle udvalg bedes komme med ønsker til budget, der sendes til Mona senest 1.
december.
Harald: kun ca. halvdel af medlemmerne har afgivet autorisation, fordi den oprindelige
autorisation er forældet. Vil sende et brev til hver enkelt og bede om autorisation – ellers forhøjes
bidraget med 2%. Kan sende breve via E-Boks.
Ad 5
Kirkekor er ikke kommet i gang endnu, da der kom for få børn, skal være mindst 10.
Aflønning: øver 1. lørdag om måneden og synger så den efterfølgende søndag, når de er blevet lidt
øvede. Mødepligt til undervisningen. Aflønnes som i Egeris Kirke: 1. år i koret: kr. 50,00, 2. og 3. år:
75,00.
Ad 6
Flygel: Ad-hoc udvalg: Caspar, Per Gøran, Erik Foged, Kate.
Ad 7
Mette har savnet Facebook for at nå ud til yngre mennesker i forbindelse med børnekoret. Vil
også gerne gøre opmærksom på div. arrangementer. 0gså god mulighed for kontakt til
konfirmanderne. Div. meddelelser også på Instagram. Administratorer: Trine og Kate.
Skal også meddeles på hjemmesiden (Anna får notits fra udvalget).
Ad 8
Ved henvendelse til bestyrelsen fra medlemmer aftales følgende procedure: Mette svarer i første
omgang, og sagen tages evt. op på næste bestyrelsesmøde.
Ad 9
Ang. altervin er beslutningen, at der indføres alkoholfri vin.
Kirkesanger: vi har stadigvæk forskellige sangere, men pt. ingen fastansat.
Ad 10
Næste møde: tirsdag 13. december kl. 16.15 – 18.15.

