
 
Bestyrelsesmøde onsdag den 15. september 2021   

Dagsorden: 
1.  Godkendelse af dagsorden  
2.  Kirkesanger-stilling. Der modtaget 3 ansøgninger 
2. Samtale om stort og småt  
     a. Skolegade 32 – Info om indkørsel og indgang til huset 
     b. Friskolearrangementer 
     c.  Konfirmandturen til Rom i 2022 
     d.  Bemærkninger til udsendte referat fra udvalg 
     e.  Generalforsamling 2022 
 4. Meddelelser  
 5. Evt. herunder aftale om næste møde 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Til stede: Trine Hostrup Dige, Caspar Wenzel Tornøe, Harald Nielsen, Karen Bjerre Madsen, Mette 
Krog, Mona Andersen, Bo Bertel, Inger Bjerring, Tove Agerbo, Anna Thordal-Christensen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1 
Dagsorden godkendt. 
 
Ad 2 
Ved fristens udløb var der modtaget 3 ansøgninger. Der skal findes tidspunkt for samtaler. 
 
Ad 3 
a.: Konfirmander og mini-konfirmander skal benytte den udvendige trappe, mens alle andre gerne 
må benytte trappen indenfor. Endvidere indskærpes det, at mødeindkalder skal sørge for at låse 
fordøren inden møder på 1. sal samt rydde op, låse døre og lukke vinduer, inden lokalet forlades 
igen.  
Indkørslen til Skolegade er spærret af, så uvedkommende ikke bruger gården til parkering.  
b.: Karen gør opmærksom på de kommende arrangementer på Friskolen og sender invitationen ud 
til alle med en opfordring til, at vi bakker op omkring arrangementerne.  
c.: Der er 19 konfirmander, der begynder undervisningen den kommende søndag morgen. 
Endvidere deltager 4 konfirmander fra Aulum i turen til Rom. Egenbetaling er 1200 kr., mens de 
voksne medhjælpere og konfirmander fra Aulum betaler fuld pris. Turen gennemføres i uge 11 
eller 12, og Caspar har været i kontakt med rejsebureauet.  
d.: Vedr. musikudvalget er det bestyrelsens ønske, at ansvaret for julekoncerterne skal ligge hos 
hele musikudvalget, således at alle i udvalget har mulighed for at komme med idéer til kommende 
julekoncerter.   
Mette har været i kontakt med Orkesterefterskolen, som er interesseret i en form for samarbejde.  
Bo opfordrer til bredde i valget af musikarrangementer, således at der f.eks. også er noget for 
unge mennesker.  
 
Ad 4 
Meddelelser: 
Karen: næste generalforsamling finder sted 10. marts 2022.  
Inger: Lars Stampe udstiller sine billeder i Skolegade, og de skal hænge i 3 måneder, hvilket også 
vil være tilfældet for kommende udstillinger.  
Anna: det kommende kirkeblad er på trapperne. 
Højskoleforeningen har fået udlevet alle eksemplarer af 18. udgave af højskolesangbogen og 
tidligere også ældre udgaver, som har tilhørt foreningen. Der er så til gengæld blevet sat 50 
eksemplarer af den nye 19. udgave op i Skolegade.  
 
Ad 5 
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 29. september kl. 9.30.  
 


