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Bestyrelsesmøde onsdag den 8. december 2021
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Underskrivelse af referat fra 10. nov. og godkendelse af dagsorden
Budget 2022. Fremlæggelse af tallene v/Mona og Harald
Status omkring kirkesangerstillingen dags dato
Generalforsamlingen 10. marts 2022
a. Forslag til kandidater
b. Forslag til dirigent
c. Andet
Hvad kan vi som bestyrelse forvente af hinanden?
Nytårsaftensgudstjenesten kl. 14.00
Afhentning af juletræer / dato for rengøring af kirken
Meddelelser fra alle
Evt., herunder næste møde

Til efterretning:
Besøg fra Børnehaven på Lægårdvej 7. december kl. 10.00 er aflyst
Friskolens juleafslutning den16. dec. kl. 18.00 aflyst.
Solhvervsmøderne sluttet i denne omgang. (Gode oplevelser m. forskellige indslag)
Indbydelse fra Viborg Stift til Henrik Stubkjærs 60-års fødselsdag den 8. jan. kl.
13.30 – 17.00.
Fri- og valgmenigheders årsmøde (1. dag) 25. juni i Ubberup.
Informations- og netværksdag i Odense den 22. januar 2022.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede: Trine Dige, Caspar Tornøe, Harald Nielsen, Karen Bjerre Madsen, Mette
Krog, Mona Andersen, Bo Bertel, Inger Bjerring, Tove Agerbo, Anna ThordalChristensen
------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1
Referatet underskrevet og dagsordenen godkendt.
Ad 2
Budget 2022: afsat beløb til aflønning af kirketjener, men meget fint, at Karen
fortsætter som frivillig kirketjener efter generalforsamlingen og også fordeler
tjenesterne blandt de øvrige frivillige. Dog bibeholder vi det afsatte beløb til
kirketjener på budgettet.
Mona gennemgik regnskab og budgettet ud fra 1237 medlemmer. Planlagte tjenester
(fx løn, kørsel) bedes venligst indberettet til Harald senest den 20.12.
Harald: ekstern revisor, der skal afgive div. erklæringer, har hidtil kostet kr. 5.000 kr.
+ moms. Har nu sat prisen op, hvorfor en ny revisor er valgt: Blicherrevision i
Aulum. Kr. 5.300 + moms.
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Ad 3
Kirkesangerstilling: Status pr. d.d.: Vi har flere sangere, der gerne vil hjælpe os.
Præsterne bestemmer, hvem der skal synge.
De forskellige sangere skal helst optræde på samme måde – præsterne giver dem
besked.
Ad 4
Generalforsamling ang. valg til bestyrelsen: Der skal findes 3 nye kandidater til
bestyrelsen.
Ad 5
Forventning til bestyrelsesmedlemmerne: støtte og bakke op om kirken og præsterne
– både mht. deltagelse i gudstjenester og møder / koncerter. Påtage sig det arbejde,
der er brug for. Tillid, hjælpsomhed og åbenhed over for hinanden er vigtig, ligesom
det er et must med en god stemning ved møderne - gerne med lidt humor.
Ad 6
Nytårsaftensgudstjeneste kl. 14. Kransekage fra Per (Karen) + champagne (Inger).
Tove finder glas.
Ad 7
Juletræer afhentes i uge 50 (Bo + Anna).
Rengøring: mandag den 10. jan kl. 9.00.
Ad 8
Mette: fin koncert med kammermusik og kor i mandags. Orkesterefterskolen kommer
igen i maj.
Bo (bygningsudvalg): mere lys ovenfra i kirken. Pletmaling i kirken. Kim styrer
varmen og ventilationsanlægget.
Trine holder gudstjeneste på Skovvang juleaften.

Ad 9
Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 5. jan 2022 kl. 9.00.

