
 

Bestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2022 kl. 17.30 
Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra 07.06.2022 og godkendelse af dagsorden. 
2. Siden sidst og nyt fra udvalg. 
3. Opfølgning fra sidst. 
4. Musik til gudstjenesten. Kirkesangere og organistafløsere.  
5. Romturen for konfirmanderne 

6. Kirkekor lørdag formiddag 1 gang hver måned. Tilbagemelding til præsterne, når koret deltager. 

7. Evt. nye takster organist og kirkesanger. Sidst fornyet i 2017. (bilag) 

8. Evt., herunder dato for næste møde. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Til stede: Caspar Tornøe, Mette Krog, Lars Hagsten, Mona Andersen, Inger Bjerring, Per Paavo, Anna 
Thordal-Christensen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ad 1 
Referatet underskrevet og dagsordenen godkendt 
 
Ad 2 
Mette: hilsen fra Per Bojsen, der ønsker, at udvalgsformænd bestiller kaffe til møderne. Ønsker også at 
vide, når nogen låser sig ind i Skolegade. 
Årsmøde i Gr. Forum 28. og 29 okt.: valgmenigheden har 5 pladser – opfordring til at melde sig.  
Ønsker at få svar på div. mails med invitationer – både positiv og negativ.  
Anna: har haft bladmøde og møde i mødeudvalget. Glad for invitationen til konfirmander og forældre til 11. 
sept.  
Inger: nye billeder i Skolegade, der nu skal hænge i 3 måneder. Har også arbejdet med medarbejderfesten 
den 29. sept.  
Caspar: har haft en fin tur til Grækenland sammen med provstiets præster. En stor fordel at lære byens 
præster at kende. Måske en mulighed for samarbejde / udveksling mellem forskellige kirker.   
Det nye kirkeblad kommer 1. okt.  
Kunne tænke sig undervisning for voksne, evt. i form af studiekreds.     
Lars:  har aftalt snerydning / saltning med Kaj Bech.   
Kirken er blevet kalket. Fugen i Skolegade er udbedret, men er stadigvæk ikke pæn.   
Skal vi være opmærksom på lydanlægget i kirken, der dog er blevet efterset i foråret.  
Mona:  Saldobalancen ser fin ud. Kommer nok stigende udgifter til el og varme i kirken.   
Møde 12. nov. i Sdr. Nærå, hvor Mona og Harald deltager.  
Per: Kirkekaffen flyttes til den første søndag i måneden. Starter til nov.  
 
Ad 3 
Alkoholfri altervin. Div. reaktioner både for og mod fra medlemmer. Besluttet at købe alkoholfri 
kirsebærvin som et forsøg (Mette).  
Brev til 18- årige: Caspar kommer med oplæg: information om at man stadigvæk er medlem, men 
medlemskabet er gratis. Evt. en invitation. Ligeledes brev til 25-årige, der jo nu skal til at betale bidrag. 
(Caspar, Harald, Anna).  
Børnekufferter: Kate og Mette arbejder med sagen. 
 
Ad 4 
Der er ingen sangere på Orkester-efterskolen i år, så her er ingen hjælp at få.  
Børnekoret, der forhåbentligt kommer, kan ikke erstatte en kirkesanger.  
 
Ad 5 
Rom-turen: Aflyste sidste år pga. af corona, hvilket kostede vores depositum. I år skal begge præster afsted 
sammen med flere frivillige. Vi venter imidlertid til hen i december med at bestemme os. 1. prioritet er 
stadigvæk Rom, 2. prioritet er Wittenberg. Rejser i uge 12.  Udvalg: Caspar, Trine, Mona, Kristian, Per.  



En idé til kommende år: rejse i november. 
 
Ad 6 
Kirkekor: Børn fra 3. til 9. klasse og unge --- (se bilag, der skal i kirkebladet).  
Øvetid: 1 lørdag om måneden i kirken, skal dog vige for evt. begravelser eller andre kirkelige handlinger. I så 
fald øves på 1. sal i Skolegade eller som 2. alternativ: øve på friskolen. (Lars tjekker med John Fischer).   
 
Ad 7 
Nye takster: Vi bruger taksten fra KM (Kirkemusikerne): 
 
Ad 8 
Evt.: næste møde: tirsdag den 11. okt. 22 kl. 16.00 – 18.00.  
Emne: hvilke arrangementer/møder deltager vi i? evt. sortere i arrangementerne/møder med 
samarbejdspartnere. 

 
 
 
 
 

 


