Menighedsrådsmøde kl.
19.00-21.45 i
menighedslokalet

Tirsdag den 8. september
2020

Blad nr. 5

Formandens initialer: KGP

Dagsorden

Beslutning
Deltagere: Karl Georg Pedersen, Carl Nielsen, Axel Vig, Anne
Dorthe Jakobsen, Anne Marie Søndergaard Skals, Lars Medom
Madsen og Henrik Lind Jørgensen.
Afbud: Henning Pasgaard, Irene K. Lindegaard, Anette Volf
Pedersen.

Indledning salme
1. Godkendelse af dagsorden
og referat.

Nyt punkt 4b: Budgetmøde.

Beslutningspunkter:
2. Godkendelse af
revisionsprotokollat til
årsregnskab for 2019

Revisionsprotokollen godkendt. De reducerede udgifter i 1.
halvår – på grund af corona – medfører et overskud på 57.000
kroner. Det overskud bliver dog til dels modregnet 2019underskuddet på anlægsbudgettet på 40.000 kr.

3. Godkendelse af
kvartalsopgørelse 2. kvartal
2020

Kvartalsrapporten gennemgået og godkendt.

4. Tilbagemelding fra
provstiudvalg fra ansøgning
5% midler og synsrapport

Utætheden på kirkekontorets tag bliver – efter
provstiudvalgets henstilling – vurderet af en byggesagkyndig
arkitekt, inden der bevilliges penge til udbedringen. Det
bevilliges efter regning.
En bevilling til udvendig oliering af døre og vinduer er ikke
givet fra 5-procents-midlerne, men det sættes på som en
forhøjelse af driftsbevillingen for 2021.

4b. Budgetmøde

Der er givet afslag til en lang række anlægs- og driftsbevillinger
fra provstiet for 2021. Det betyder, at de ekstrabevillinger, vi
har fået for 2020 ikke nødvendigvis bliver videreført i 2021.
Vi får afslag på ønske om fleksjobber, lærred/projektor,
aktivitetsforøgelse, diakonalt arbejde og forhøjelse af
regnskabsbeløbet. Desuden bevilliges ikke penge til nyt gulv i

præsteboligen i denne omgang. Det kan dog maksimalt
udsættes til 2023, da der er tale om synsudsat arbejde.
Der bevilliges penge til en halv præstestilling i 2021, 15.000 til
it- og telefoni, 8000 til efteruddannelse og 15.000 til oliering af
døre og vinduer.
5. Godkendelse af referat fra
valgbestyrelsesmøde den 2.
sept. 2020

Valget køres digitalt/online, hvor folk bliver registreret, når de
kommer ind. Alle har adgang, men kun medlemmer af
folkekirken må tale og stemme. Efter mødet bliver
kandidaterne indberettet digitalt.
Stemmesedler puttes i kuverter.
Valgmødet bliver annonceret i Holstebro Onsdag, i kirken på
søndag og gerne ved forskellige opslag på Mejdal Mikro
Medie.
Carl bliver ordstyrer/dirigent.
Forplejningen ved mødet er kaffe/te/kage.
Valgbestyrelsens oplæg godkendt.

6 Orientering fra udvalget for
Arkens færdiggørelse.

Udvalget fortsætter arbejdet.

Orienteringspunkter:
7 Meddelelser: Orientering fra
budgetsamråd Ny ½ tidsstilling i KisHolstebro og
generalforsamling

Plan om at ansætte en KIS-medarbejder (Kirkernes
Integrations Samarbejde) finansieret af menighedsplejen.
Generalforsamling i KIS 14. september i Nørrelandskirken.
Erfamøder for menighedsrådsmedlemmer i oktober.

7. Nyt fra:
Kontaktperson
Kirkeværge
Kasserer
Præsten
Udvalg

Formanden:
Vi får tilknyttet præst Carsten Riis Jensen som fuldtidsafløser
frem til 31. december. Vi råder over ham på fuld tid. Provsten
har bevilliget penge til indretning af ”præstekontoret”. Carsten
Riis Jensen tiltræder med omgående virkning.
Kontaktperson:
Der har været gennemført MUS-samtaler med ansatte.
Lønforhandling med kirke- og kulturmedarbejder Henriette
næste år.
Kassereren:
Vi har en konto i Nordea, som vi ikke længere har brug for. Vi
forhører regnskabsføreren om, hvorvidt vi kan nedlægge
kontoen.

Gudstjeneste-, musik- og korudvalget:
Høstgudstjenesten er flyttet til søndag 13. september.
Ingen BUSK-gudstjeneste – flyttes evt. til FDF-lejren.
Der er ingen børnekirke p.t. og ingen ulvetime i august og
september.
Der arrangeres et virtuelt løb ude i naturen.
Kvindekoret er på pause i øjeblikket.
8. Evt.

Carl Nielsen stiller ikke op til menighedsrådsvalget. Dermed
skal der findes fire nye personer til rådet, da Karl Georg
Pedersen, Henning Pasgaard og Henrik Lind Jørgensen heller
ikke genopstiller.

9. Næste møde 13. oktober kl.
19.00 (efterårsferie ?)

Næste menighedsrådsmøde flyttes til 20. oktober.
Punkt på dagsordenen: Lån af kirken til kirkekvartet.

KGP

