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Bestyrelsesmøde torsdag den 25. februar 2021 kl. 15.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referat.
2. Prøveprædiken / generalforsamling – dato??
a) Forsiden til regnskabet
b) Resultatopgørelse og balance 2020
c) Budget 2021
d) Valg
3. Præstevikar i forbindelse med Caspars fridage / ferier
4. Henvendelse fra menighedsmedlem
5. Maleriet af Morten Larsen
6. Meddelelser fra alle
7. Evt., herunder næste møde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede: Caspar Tornøe, Karen Bjerre Madsen, Bo Bertel, Asger Brodersen, Inger Bjerring, Tove
Agerbo, Frans Pærregaard, Anna Thordal-Christensen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1
Dagsorden godkendt og referater underskrevet.
Ad 2
Prøveprædiken den 25. april kl. 10 (med tilmelding). Ansøger har accepteret datoen.
Forslag: efter prøveprædiken afholdes generalforsamling med kun ét punkt, nemlig
præsteansættelse. Det blev besluttet, at den ordinære generalforsamling udsættes til senere.
a) Forsiden til generalforsamling: Anna
b) Asger kommenterede resultatopgørelse og balance.
c) Asger besvarede spørgsmål vedr. budgettet 2021.
d) Valg udsættes til den ordinære generalforsamling.
Ad 3
Vedr. præstevikar i forbindelse med fridage/ferie: God idé med større samarbejde mellem
præsterne i de midt- og vestjyske valgmenigheder.
Ad 4
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse angående musikken i kirken, og afsender opfordres til
at henvende sig direkte til organisten.
Ad 5
Maleriet af Morten Larsen
Bo: har kontaktet Laurids.com og Bruun Rasmussen, der ikke var interesseret.
Karen afventer besøg af et familiemedlem til maleren, som gerne vil se maleriet.
Ad 6
Meddelelser:
Caspar: er i gang med kirkebladet.
Michael Böes villig til at være guide på tur til Irland i 2022, hvilket vi er interesseret i.
Frans: Koncerten den 21. marts er aflyst
Bo: Nu er der orden på lyden i kirken, Bo orienterer Kim og Carsten.
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Inger: nuværende udstillingsbilleder i Skolegade er taget ned, og de gamle billeder bliver hængt op
igen.
Forslag: vi indkøber en spritstander til våbenhuset. (Bo).
Anna: Ajourført kalender uddelt.
Har sendt ansøgninger vedr. nye højskolesangbøger og afventer svar.
Valgmenighedens årlige udflugt er fastsat til den 27. maj = en kirkegårdsvandring med Esben
Graugaard som guide og efterfølgende kaffe i Skolegade.
Karen: Skrivelse vedlægges kirkebladet med forespørgsel om mailadresser.
Modtaget skrivelse fra kommunen vedr. ny kommuneplan for Sysselting. Skal kigges igennem.
Ad 7
Evt.: næste møde tirsdag 6. april kl. 10.

