Bestyrelsesmøde onsdag den 23. februar 2022 kl. 15.00
Dagsorden:
1.
Underskrivelse af referat fra 5.01.22 og godkendelse af dagsorden
2.
Fremlæggelse af regnskab 2021 v/ Mona og Harald
Trykning og afhentning i Skolegade
3.
Afvikling af generalforsamling / herunder valg
4.
Konfirmandtur til Sønderjylland i april. 1- eller 2-dages tur (Trine)
5.
Fælles beslutning om, hvilke arrangementer, der annonceres (Mette)
6.
Støtte til Klassiske Dage 2022
7.
Meddelelser fra alle:
Karen: Vi har fået et godt klaver foræret af Håndværkerforeningen. Det gamle er sat op på 1. sal.
Byen har 750-års jubilæum i 2024. Hvad kan / skal vi byde ind med til det jubilæum?
Afslag på vores ansøgning til Samfonden
8.
Evt.
Til efterretning:
Vist opmærksomhed til Provst Niels Arnes Christensens 60-års fødselsdag
Møde for de midt- og vestjyske valgmenigheder i Lemvig den 3. maj
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede: Trine Dige Hostrup, Harald Nielsen, Karen Bjerre Madsen, Mette Krog, Mona Andersen Inger
Bjerring, Tove Agerbo, Anna Thordal-Christensen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1
Referatet underskrevet og dagsorden godkendt.
Ad 2
Regnskabet gennemgået af Mona og Harald: udviser et overskud på kr. 747.400, hvilket forklares ved
corona-nedlukningen, og at vi kun havde én præst i det første halve år, samt at der ingen Rom-tur var.
Afleveres til trykning. Skal kunne afhentes på kontoret den 3. marts.
Ad 3
Generalforsamling den 10. marts kl. 19.00. Angående valg til bestyrelsen: Skriftlig forslagsrunde, dernæst
accept eller afslag fra de foreslåede personer, sluttelig præsentation af de kandidater, der har accepteret
valg.
Ad 4
Konfirmandtur / bustur den 22. april til Sønderjylland som en erstatning for Rom-turen. Hvis én-dagstur:
Ribe med besøg i domkirken og evt. heksemuseum ligeledes i Ribe, videre til Højer sluse.
Hvis 2-dags tur: også besøg på Rømø med go-cart på stranden. Evt. besøg i Tønder.
Beslutning tages snarest.
Mona, Kristian, Anna + begge præster deltager.
Ad 5
Mette: et spørgsmål om, hvilke arrangementer der skal annonceres for.
Før udgivelsen af kommende kirkeblade beslutter bestyrelsen, hvilke arrangementer der skal annonceres
for.
Endvidere kan der udarbejdes flyer om kommende arrangementer, der lægges på biblioteket, friskolen,
musikskolen og orkesterefterskolen.
Ad 6
Klassiske Dage: Valgmenighedens bidrag = kr. 6000 alt i alt, dvs. Kl. Dage trækker selv momsen ud af det
beløb. (Harald).

Ad 7
Karen: Har fået foræret et klaver fra Håndværkerforeningen til salen nedenunder, og det gamle klaver sat
op på førstesalen. Der skal indkøbes et betræk til det nye klaver (Karen).
Holstebro har 750-års jubilæum i 2024. Hvad kan vi evt. bidrage med?
Bertel Haarder kommer den 11. sept. men bliver forsinket. Kan først komme kl. 15. Derfor gudstjeneste kl.
11 i stedet for kl. 10. (Karen giver besked).
Har fået tilbud om markedsføring / film sammen med friskolen. (se bilag). Karen giver besked:
Bronzepakken. Ved samme lejlighed vil vi bede om at få info om valgmenigheden på skolens hjemmeside.
(Trine).
Årsmøde lørdag 25. juni i Ubberup. Idé med fælleskørsel sammen med andre midt- og vestjyske
valgmenigheder, som Karen kontakter for at se, om der er interesse for sagen.
3. maj: forårsmøde i Lemvig for præster og bestyrelsesmedlemmer.
Trine: Minikonfirmander begynder i morgen (24. februar).
Harald: Netværksmøde i Sdr. Nærå 2. april: Harald, Mette, Mona deltager. Tilmelding senest 20. marts.
Inger: aktuel kunstudstilling udskiftes sidst i februar.
Anna: ændringer til årsskriftet skal indsendes snarest: ny præst og ny kasserer (Karen).
Ad 8
Næste møde: 10. marts kl. 18

