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Ekstraordinær bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar 2021 kl. 14.00
Dagsorden:
1. Hvad gør vi nu med præsteansættelse??
2. Generalforsamlingen 11. marts
3. Morten Larsen-maleriet – Skal vi sælge det?
4. Viborg Stift: Henrik Stubkjær bliver 60 år. Fælles indsamling.
5. Regnskab – budget
6. Henvendelse fra Vera Bagge (mail af 8.1.)
7. Meddelelser
8. Evt.
Til efterretning: Vist opmærksomhed til Finn Tarpgaard (ny valgmenighedspræst i Aulum)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Til stede: Caspar Tornøe, Karen Bjerre Madsen, Bo Bertel, Asger Brodersen, Inger Bjerring, Tove
Agerbo, Frans Pærregaard, Anna Thordal-Christensen
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ad 1
Den planlagte prøveprædiken og efterfølgende generalforsamling 25. februar måtte aflyses på
grund af forlængede coronarestriktioner. Der er givet besked til de medlemmer, der var tilmeldt
med besked om aflysning. Vi regner fortsat med at gennemføre den ordinære generalforsamling
11. marts og prøveprædiken umiddelbart forinden.
Ad 2
Generalforsamling den 11. marts. På næste bestyrelsesmøde tages stilling til evt. tilmelding.
Ad 3
Maleriet af Morten Larsen har hængt på Liselund. Karen har fået en henvendelse fra et
familiemedlem til maleren, der gerne vil tage et billede af maleriet.
Ad 4
Biskop Henrik Stubkjær fylder 60 den 31. dec. I år. Man planlægger et maleri fra stiftets side.
Karen: vi sender kr. 500 kr. til stiftet.
Ad 5
Asger: gennemgik resultatopgørelsen og konstaterede bedre resultat i 2020 end i 2019.
Ad 6
Vera Bagge indsender gudstjenestelisten til ”kirke.dk”, der så sørger for offentliggørelse i Kr.
Dagblad og Holstebro Dagblad. Denne ordning fortsætter, således at Caspar fortsat sender
gudstjenestelisen til Vera, der så sender den videre. Karen giver Vera besked.
Ad 7
Meddelelser:
Karen har modtaget ansøgning vedr. kirketjenerjobbet, har sendt afslag, idet vi fortsætter med
frivillige kirketjenere.
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Caspar: konfirmationen er flyttet til 21. august i år. Der er indkøbt en konfirmandbibel som gave,
således at konfirmanderne kan få lektier for. Ingen konfirmationsforberedelse pt.
Bo: Der er lagt nyt tæppe foran alteret, i præsteværelset og på prædikestolen. Har bestilt murer
til at ordne fugen omkring alteret.
Asger: har brug for forside til regnskabet = dagsorden til generalforsamling. (Anna)
Inger: udstillingen i Skolegade 32 hænger fortsat.
Frans: koncerten med Morten Kargaard sidst i februar udsat på ubestemt tid.
Ad 8
Evt.

