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Bestyrelsesmøde onsdag den 5. januar 2022 kl. 9.30 

 
1.       Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referater fra sidste møde  
2.       Rom - rejsen i marts. Der henvises til brev udsendt fra PanterRejser 23.12.21.  
3.       Budget 2022. Fremlæggelse af Mona og Harald.  
4.       Generalforsamling. 10.03.22. 
           De bestyrelsesmedlemmer, der ikke modtager genvalg, udarbejder en arbejdsbeskrivelse  
           over de opgaver, de har haft ansvar for. Notatet afleveres til den kommende bestyrelse.  
5.       Status over kommende aktiviteter d.d. Årsag: corona. 
           Skal vi frem over have skriftlig tilmelding til vore arrangementer?  
6.       Kommende fondsansøgninger.  
7.       Meddelelser fra alle 
           Karen: Harald, Anna og Karen deltager i ”Informations- og netværksdag i Odense arrangeret 
          af Landsforeningen Fri& Valgmenigheder. 
          Receptionen for Henrik Stubkjær, der fylder 60 år, er flyttet fra 8. jan. til 25. juni. 
          Vi har modtaget afslag fra Nordea – Fonden 
          Der er modtaget julehilsen fra Klassiske Dage v/Uffe Munksgaard 
8.      Evt., herunder næste møde. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Til stede: Trine Dige, Harald Nielsen, Karen Bjerre Madsen, Mette Krog, Mona Andersen, Bo Bertel, 
Inger Bjerring, Tove Agerbo, Anna Thordal-Christensen 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1 
Dagsorden godkendt og referat fra 8. dec. underskrevet. 
 
Ad 2 
Panter-rejser vil ikke refundere vores udgifter til Rom-turen. Det mistede beløb bogføres i 2021. 
Konfirmanderne har fået besked om, at turen er aflyst.  
Vi skal for fremtiden måske tænke på et andet rejsemål end Rom – gerne med bus, da corona nok 
ikke er overstået de første par år. Evt. Wittenberg – Berlin. Dog har Rom-turen været et 
trækplaster for vore konfirmander, hvorfor det fortsat vil være et ønskeligt rejsemål.  
 
Ad 3 
Budget: Udgifter ændret lidt pga. vedligeholdelse af kirke.   
Budgettet udviser et overskud på ca. 200.000 og er beregnet ud fra et medlemstal på 1235.  
 
Ad 4 
Generalforsamling 10.3.22 kl. 19.00. 
Kandidater: ingen afklaring, men der arbejdes videre med sagen (Karen). 
Mona prøver på at udarbejde lille beretning / forklaring, der påføres regnskabet.  
Stemmesedler: Karen 
Husk at afgåede bestyrelsesmedlemmer afleverer notat vedr. arbejdsopgaver til nye 
bestyrelsesmedlemmer.   
 
Ad 5 
Nytårsmødet med Karsten Nissen er aflyst (dog ikke gudstjenesten) og ligeledes mødet den 26. 
jan. (Land og By).  
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Mødet med Bo Bjørnvig den 20. jan. ikke aflyst – vi afventer. 
Højskoledagen 5. februar – vi afventer. 
Skolegade er lukket totalt ned indtil den 17. jan. 
Karen orienterer Bo Bjørnvig, Lea Korsgaard og Odinteatret.   
Vedr. fremtidige tilmeldinger: Vi bibeholder vores nuværende ordning, men det skal fremgå af 
kirkebladet, om der er tilmelding eller ej.  
 
Ad 6 
Vi har fået afslag på vores ansøgning til Nordea-fonden.  
Karen: vi vil søge andre fonde, da vi fortsat ønsker at anskaffe et flygel.   
Harald: søger Kulturfonden 
 
Ad 7 
Netværksmødet i Odense den 22. jan. udsat til april. Ny tilmelding.  
Trine: ønsker at deltage i et kursus i uge 34 i Løgum Kloster (Præsternes Efteruddannelse), hvilket 
blev bevilget. 
Flere idéer til evt. nye arrangementer blev drøftet.  
Mette: der kommer flere oplysninger om Musica Ficta til kirkebladet. 
Anna: ajourført kalender udsendes med referat. 
Karen: kirkesangerstillingen: et ønske, at den kommende kirkesanger skal kunne klare børnekor.   
Harald: opfordring til at forny autorisation i kirkebladet. 
 
Ad 8 
Karen gør opmærksom på mødet den 11. september med Bertel Haarder 
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 23. februar 2022 kl. 15.00.  
Før generalforsamlingen: mødes kl. 18.00. 
 


