Bestyrelsesmøde torsdag den 17. september 2020 kl. 9.30 i Skolegade 32.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Underskrivelse af referat fra 20. aug. og godkendelse af dagsorden.
Generalforsamling 30. 09. kl. 19.00 / Fordeling af opgaver
Prædikener på hjemmesiden Bo / Caspar
Indkøb af tegn til tavlen (eks. V = vers nr. 6 og 7)
Konfirmander 2020 – 2021.
a. Undervisningstider
b. Rom-tur
6. Mailadresser på vore medlemmer – hvordan gør vi det?
7. ISOBRO – ansøgning til arrangementer i 2020 – og hvad med 2021!
8. Meddelelse fra alle.
a. Der er sat snor sat op i indkørslen til Skolegade 32.
b. Brugerbetaling for konfirmandforberedelse
c. Henvendelse Gospelkor
9. Evt.
---------------------------------------------------------Til stede: Caspar W. Tornøe, Harald Nielsen, Karen Bjerre Madsen, Bo Bertel, Asger Brodersen,
Inger Bjerring, Tove Agerbo, Frans Pærregaard, Anna Thordal-Christensen
---------------------------------------------------------Ad 1
Referatet underskrevet og dagsordenen godkendt.
Ad 2
Generalforsamlingen 30. september:
Annonce har været i Dagbladet lørdag den 12.9. og i Holstebro-Onsdag den 16.9. (Anna)
Den oprindelige beretning med få ændringer, da den er en oversigt over det forløbne år = 2019,
ligesom regnskabet også gælder for 2019.
Skriftlig forslag og skriftlig afstemning i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlemmer.
Karen: valgmenigheden har et stort aktivitetsniveau, som gerne skulle bibeholdes. Også stor fordel
med mange frivillige tilknyttet = ca. 60 personer.
Der skal være skriftlig afstemning om evt. præsteansættelse
Ny forside med dagsorden med rigtige dato sendes til Asger (Anna).
Ad 3
Idéen med at sætte en prædiken på hjemmesiden havde sin berettigelse under coronatiden, ellers
skal en prædiken høres i kirken, da en prædiken er det levende ord og leveres i talesprog. Et
meget stort arbejde, hvis den skal omsættes til offentliggørelse på hjemmeside.
Caspar sætter således ikke prædikener i kirkebladet, men ”Brev fra præsten”.
Ad 4
Caspar: Ønske om indkøb af små bogstaver til kirketavlen. (Bo og Inger)

Ad 5
Konfirmander: konfirmandindskrivning den 8. september. 25 Konfirmander fra 8 forskellige skoler,
og undervisning finder sted hver anden søndag morgen kl. 8.30, hvorefter alle deltager i
gudstjenesten. Konfirmanderne skal også være kirketjenere. Caspar laver plan frem til jul, og
denne plan sendes også til bestyrelsen.
Rom-turen i uge 11.
Ad 6
Harald: vi har kun ca. 20% af medlemmernes mailadresse. I næste kirkeblad skal der være en
opfordring til at oplyse mailadresse til forretningsfører og også en gentagelse af opfordring til at
afgive autorisation.
Ad 7
ISOBRO – Vi har søgt i 2018 og 2019 og har fået kr. 7.609 i 2019. Vi gerne søge igen f.eks. til
børnekor. Har ikke brugt pengene i år pga. corona-situationen. Lokalforeningspuljen skal ansøges
(Inger og Karen).
Ad 8
Karen: Koret ”Klang” låner kirken søndag aften foreløbig til 20. dec.
Gospelkor v/Jan Bøttern, der hører til i sognekirken, vil gerne også kunne benytte vores kirke til
øveaftener, når sognekirken er optaget, hvilket de får lov til (Karen).
Brugerbetaling for ikke-medlemmers børn til konfirmandundervisning: Et beløb, der svarer til 1 års
medlemskontingent for én af forældrene.
Årsmødet i Fri og Valgmenigheder: den 12. og 13. juni 2021 i Rødding.
Årsmødet i Gr. Forum i Rødding lørdag 31. okt. Kl. 10 – 18. Vi har 5 pladser.
Nye samtalekort fra Gr. Forum.
Vi er sponsor for Kl. Dage med kr. 6.000.
Der er sat snore op i kirken, så hver anden kirkebænk er afspærret.
Besked til højskoleforeningen om ja til Kurt Ravn i uge 11 eller 12 næste år, da efterårsmødet i år
er aflyst (Anna).
Inger: fået opfordring fra medlemmer om at genoptage litteraturformiddage. Kunne evt. ske
sammen med biblioteket.
Bo: Indkøbt 2 nye toiletter til Skolegade, Forsikringspræmien fra Thisted Forsikring sat ned.
Gulligt skær på kirken. Har henvendt sig til kirkekalkeren.
Ad 9
Næste bestyrelsesmøde den 30. september kl. 18.00 (umiddelbart før generalforsamlingen).

