
Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. december 2022 kl. 16.15-18.15 

Dagsorden: 

1. Underskrivelse af referat fra 11.10.2022 og godkendelse af dagsorden. 
2. Beslutning vedr.:  

a)     Rom 

b)     Vedtægtsændringer  

c)     Sponsorat til multibane Holstebro Friskole  

3. Drøftelse og evt. beslutning  

a)     Budget 2023 drøftes. Godkendes på næste møde. Mona og Harald præsenterer. 

b)     Forventningsafstemning af bestyrelsens arbejde. Hvilke tiltag kan vi gøre? 

c)     Årshjul revideres. Kalender ajourføres med bestyrelsens navne til diverse arrangementer.  

4. Eventuelt. Herunder dato og eventuelle punkter for næste møde. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Til stede: Trine Hostrup Dige, Caspar Wenzel Tornøe, Harald Nielsen, Mette Krog, Lars Hagsten, 
Inger Bjerring, Per Gøran Paavo, Kate Raya, Anna Thordal-Christensen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ad 1  
Referatet underskrevet og dagsorden godkendt. 
 
Ad 2 
a) Ja til Rom-turen med konfirmanderne i uge 11 (13.3 – 17.3.23.) Direkte fly fra Billund. Hvis en 
    forælder deltager som støtte for sit barn, betaler vedkommende fuld pris. Caspar, Trine, Per, 
    Mona og Kristian deltager. Caspar kontakter rejsebureauer og bestiller pakkerejse.   
 
b) Vedtægtsændringerne er nødvendige for at være sikker på, at der ikke kan stilles spørgsmål 
     vedr. fradragsretten for vores medlemsbidrag. Der skal være et fast kontingent (= kr. 100,00) 
     for at være medlem af valgmenigheden. Derudover betales et bidrag / frivillig gave uden 
     modkrav. Det samlede beløb vil være det samme som hidtil betalt, og opkrævningen vil foregå 
     som hidtil. Vedtægtsændringer på generalforsamlingen til marts. Ny indmeldelsesblanket og 
     notat vedr. medlemskab af Holstebro Valgmenighed gennemgået og renskrives (Anna).  
 
 c) Bevilget kr. 5.000,00 til Holstebro Friskole til etablering af multibane.  
 
Ad 3 
a) Budget og regnskab 2022: gennemgået. Forventet positivt resultat i forhold til budgettet. 
     Budget 2023: gennemgået. Forventet overskud både i kirken og i Skolegade.  
     Caspar: foreslår, at visse arrangementer for medlemmer skal være gratis til f.eks. kirkefrokoster,  
     Nytårsmøde og møder for konfirmander og forældre. Punktet behandles på næste 
     bestyrelsesmøde.  
     Der sættes kr. 100.000 af til flygel på regnskabet for 2022.  
     Caspar og udvalg har sendt ansøgninger om tilskud til køb af flygel ud til flere fonde, men endnu 
     ikke modtaget svar.    
 



b)  Vi mangler overblikket over de mange praktiske opgaver. Div. arbejdsopgaver skal 
      struktureres på en smartere måde. ”Pedelopgaverne” kommer i en lind strøm og fylder meget. 
      Bestyrelsesarbejdet er en ting, og det frivillige praktiske arbejde er noget andet.  
      Der skal findes en løsning vedr. praktiske opgaver og også en fordeling af deltagere i div. arrangementer.  
      Forkert, hvis man føler, at man hele tiden er bagefter.  Punktet følges op snarest.  
 
c)  Årshjul gennemgået indtil slut februar. 
     Højskoledag 4.2.: Deltagere: Caspar, Trine, Inger, Mona, Lars, Mette, Per, Kate, Anna.  
     OBS: Afvikling af højskoledagen skal afstemmes med højskoleforeningen    
     Pianist:  Birthe Gothelf har sagt ja.  
     Caspar: villig til at byde velkommen 
     Trine: villig til at vælge sange til fællessang og give pianist besked 
    
      Nytårsmøde: 8. jan.: gratis kaffe.  
      Pianist: Birthe Gothelf har sagt ja – får besked om sangene af Trine. 
      Stående kirkekaffe 1. januar efter gudstjenesten. 
 
Ad 4 
Næste møde: torsdag den 5. jan. kl.  16.15 – møde om kirketjenerarbejdet 
Bestyrelsesmøde: kl. 17 – 18.30.  
 


