Bestyrelsesmøde tirsdag 19. april 2022 kl. 16.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat fra 15.marts.
2. Kommende arrangementer og senest tilmelding: Skærum Mølle 23/4, Lemvig 3/5, Ubberup 25/6
3. Fra forretningsordenen: orienteres om ansættelsesforhold.
4. Drøftelse af forretningsorden. Eventuelle ændringer/tilføjelser.
5. Nye og/eller flere frivillige, og hvordan?
6. Frivillig fest. Evt. til efteråret.
7. Sommerudflugt ud over årsmødet i landsforeningen for Fri- og Valgmenigheder i Ubberup?
8. Stående kaffe kirkekaffe efter gudstjeneste. Genindføres? Hvor ofte og hvordan?
9. Persondataforordningen. (Se hjemmeside under -Valgmenigheden -Privatlivspolitik).
10. Fastholdelse af unge, når de flytter hjemmefra. Hvornår skal vi begynde at opkræve kontingent?
Nogle gør det, når de bliver 18 år, andre 25 år.
11. Fællesfoto af præster, forretningsfører og den nye bestyrelse.
12. Meddelelser fra alle:
Mette: Ny kirkesangerafløser – Rune Drejer (skal på listen af afløsere til særtjenester)
13. Evt. og dato for næste møde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede: Trine Dige, Caspar Tornøe, Harald Nielsen, Mette Krog, Lars Hagsten, Mona Andersen, Inger
Bjerring, Kate Raya, Per Paavo, Anna Thordal-Christensen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1
Dagsorden godkendt og referatet underskrevet.
Ad 2
Skærum Mølle: lørdag 23. april: Arrangementet aflyst.
Lemvig 3 maj: Anna, Mona, Inger, Trine, Per, Lars.
Ubberup 26. juni: Ingen fælles bustur. 2-3 tilmeldinger foreløbig.
Ad 3
Ansatte: 2 fuldtids præster, der deler arbejdet ligeværdigt. Ingen fast kirkesanger, men afløsere. Fastansat
organist (90%). Kan evt. medvirke ved andre arrangementer også i Skolegade. Fastansat forretningsfører.
Frivillige kirketjenere, og Karen Bjerre Madsen er fortsat hovedansvarlig.
Ad 4
Privatlivspolitik: rettes på hjemmeside (Anna)
Årshjul udarbejdes (Mette, Anna)
Forretningsordenen rettes til (Anna).
Ad 5
Nye frivillige: Der skulle gerne findes nye frivillige. Fx til blomsterudvalg.
Ad 6
Frivilligfest: Den 29. september. Sættes på til næste bestyrelsesmøde.
Ad 7
Sommerudflugt: planlægges i uge 33. Aftentur med afgang kl. 17.

Ad 8
Vi har før haft stående kirkekaffe sidste søndag i hver måned, hvilket vi fortsætter med (Inger, Per).
Kirkefrokost: 4 gange årligt. Skal fremgå af kirkebladet.
Ad 9
Persondataforordning på hjemmesiden ajourføres (Anna)
Ad 10
Vi opkræver medlemsbidrag fra det 25. år. Fra nu af kan Harald kontakte de 25-årige via E-boks, hvilket er
en god idé. Ligeledes en god idé, at de unge får brev fra valgmenigheden, når de bliver 18 år og bliver gjort
opmærksom på, at de er medlem hos os, men at medlemskabet er gratis indtil 25 år. (Caspar, Harald,
Anna).
Ad 11
Der blev taget et foto af præster, forretningsfører og bestyrelsen (til kirkebladet).
Ad 12
Meddelelser:
Mette:
Alkoholfri vin: ja, vi køber et lille antal flasker som forsøg.
Notits om autorisation i kirkeblad hver gang.
Rengøring i kirken: tirsdag den 10. maj kl. 9. (Anna).
Anna:
Udleveret et sæt nøgler (kirke og Skolegade) til nye bestyrelsesmedlemmer.
Ad 13
Næste møde: 7. juni kl. 16.00

