Bestyrelsesmøde tirsdag den 12. maj 2020 kl. 9.30 i Skolegade.
Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og godkendelse af dagsorden
2. Aflysning af valgmenighedens årlige udflugt den 26. maj, som er en kirkegårdsvandring?
3. Valgmenighedens generalforsamling – 17. juni?
4. Konfirmationen lørdag d. 20. juni
a. Mødet med ungdommen på plænen den 7. maj
b. Evt. Rom-tur efterår 2020
5. Kirken
a. Fotografering – video i kirken ifm. kirkelige handlinger.
b. Reservestolene i kirken – bagbeklædning
6. Skolegade 32 - Lokaleudlejning
7. Brug af kirken.
8. Henvendelse fra DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker)
9. Henvendelse fra friskolen om lån af lokaler
10. Meddelelser fra bestyrelse og præster
11. Evt., herunder næste møde.
Meddelelser:
Margrethes brev til minierne er fremsendt til alle.
Alle aktiviteter i kirken og i Skolegade 32 er pt. aflyst.
Kirken er blevet kalket i april.
Gulvet på pulpituret er blevet lakeret.
Per og Gitte har nærmest ”slikket” lokalerne rene. De venter meget på normale tilstande ligesom vi andre
Grundlovsmødet på Nr. Vosborg 5. juni er aflyst.
Årsmødet i Grundtvigske Valg - og Frimenigheder 6. og 7. juni er aflyst.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede: Margrethe Dahlerup Koch, Caspar Wenzel Tornøe, Karen Bjerre Madsen, Bo Bertel, Asger
Brodersen, Inger Bjerring, Tove Agerbo, Frans Pærregaard, Anna Thordal-Christensen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1
Referat underskrevet og dagsorden godkendt.
Ad 2
Udflugten den 26. maj (kirkegårdsvandring med Esben Graugaard) er aflyst.
Ad 3
Generalforsamling: udsat til onsdag den 2. sept. Kl. 19.00
Ad 4
Ang. konfirmation: vi får sandsynligvis først besked på torsdag (den 14.5.) vedr. regler om antal i kirken. Vi
fastholder indtil videre den 20. juni, og konfirmation kan evt. foregå i hold. Hvis nogle er utrygge den 20.,
tilbydes alternativt den 19. sept. Kl. 10.00. Præsterne giver konfirmandfamilierne besked.
Kirken skal opmåles igen.
Fin oplevelse at møde alle konfirmanderne på græsplænen torsdag den 7., hvor de fik et gavekort + bolsjer.
Romturen: meget usikkert at planlægge en ny tur til Rom i indeværende år. Dvs. turen opgives for den her
årgang.
Ad 5
Fotografering i kirken: Retningslinjer hænger på opslagstavlen og er på hjemmesiden. Præsterne gør
familierne bekendt med vores regler, der dog ikke altid overholdes. Må dog udvise fleksibilitet i visse
tilfælde.
Mærkat bag på klapstolene dækkes med sort gaffatape.
Gulv i pulpituret lakeret, og kirken er kalket udvendigt. Kalkefirmaet anbefaler, at de 3 udsatte sider på
tårnene kalkes hvert år.
Træet i nabohaven er blevet fældet.

Ad 6
Udlejning af Skolegade 32: i 2020 kan man få flyttet sit arrangement uden at betale nyt depositum, og ved
aflysning får man pengene tilbage. Hvis arrangementet flyttes til 2021, betales der et nyt depositum.
Ad 7
Nye retningslinjer vedr. brug af kirken kommer sandsynligvis på torsdag. Vi vil gerne åbne kirken efter den
18. maj. Margrethe giver besked til Karen, når der kommer mere viden. Måske ingen altergang, evt. ny
gudstjeneste senere samme dag, hvis stort fremmøde. Salmeark kopieres. Afspritningsmulighed.
Ad 8
Valgmenigheden bliver medlem af ”Danske Sømands- og Udlandskirker” (DSUK).
Ad 9
Meddelelser:
Margrethe: Korshæren er økonomisk klemt pt. God idé for vores høstoffer.
Mødeudvalget indkaldes snarest (Margrethe).
Caspar: interesseret i forbindelse til Forsorgshjemmet Skovvang, hvilket vi støtter fuldt ud. Mulighederne
undersøges.
Skal mødes med konfirmander inden konfirmation.
Asger: Regnskabet følger budgettet, men mangler indtægten i Skolegade. Dog ingen grund til panik.
Karen: Mødet i Herning primo maj flyttet til 16. sept. (for bestyrelser og præster)
Højtaler i kirken efterset af Oticon
Kopimaskine/scanner/printer repareret.
Isobro- brev – skal besvares (Inger, Karen).
De ældres julefrokost – evt. julefrokost for andre aldersgrupper: punkt på næste bestyrelsesmøde.
Ad 10.
Karen: fået en henvendelse fra formanden for friskolen om at låne lokaler i Skolegade. Karen taler med
skolen om behovet og mulighederne.
Ad 11
Næste møde 20. august kl. 9.00.

