Menighedsråd

Dato: 24. april 2019

Menighedsrådet ved
Holsted og Sankt Peders Sogne

Sognegården,
Vestergade 15, 6670 Holsted
Ordinært møde

Blad nr.

Formandens initialer
AML

Dagsorden
Fraværende

Afbud fra Helle og Lone på grund
af ferie

Dagsorden
Sang
Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af bilag
Velkommen til
Nyt medlem i rådet
Lilian Vigtoft-Jessen
Underskrift erklæring
Valg af sekretær
Status og evaluering af
arv til
Sankt Peders kirke.

Formanden bød velkommen

Status på
Helhedsplaner
Holsted Kirkegård
Sankt Peders kirkegård
Meddelelser fra
Sognepræsten
Formanden
Kassereren
Kontaktpersonen
Kirkeværgerne
andre

Krista kontakter Martina fra Vad for et tidspunkt for møde omkring det videre
arbejde med helhedsplaner.

Konfirmation 2019

Budget 2020
Målsætning for 2020
Tidsplan for budget

Lilian Vigtoft-Jessen
Der laves oversigter over udgifter på arven, kalkning, udsmykning, vindue i
koret og lydanlæg samt diverse. Der er afleveringsforretning den 26. april.
Henning Jensen deltager.

Formand og kasserer har deltaget i formandsmøde. Ny ferielov. Vi gennemgik
referatet fra formandsmødet.
Desværre var det ikke muligt at lave den ønskede tur til Kerteminde. Derfor
besluttede menighedsrådet at aflyse sogneudflugten.
Kassereren er i gang med at betale regninger i forbindelse med renovering af
Sankt Peders Kirke.
Marita Bjorholm ansættes som kirkesangervikar. Kristian er bevilget kursus
den 21. og 22. maj.
Alterduge fra Sankt Peders Kirke tilbydes til Blomsterengen og Åparken.
Der har været klokkeeftersyn i Holsted Kirke og på Holsted Kirkegård.
Praktiske opgaver: Der sættes annonce i avisen om aflevering af telegrammer.
Opgaven med at fordele telegrammer er blevet fordelt.
Målsætning:
Vi har drøftet forskellige forslag fra Helle, men har brug for at høre Helle sætte
ord på det.
Tidsplan:
Syn den 2. maj kl. 14.30: Helle, Henning, Krista og Asta. Der begyndes i
præstegården, sognegården, Holsted Kirke + kirkegård og Sankt Peders Kirke +

kirkegård. Personalets budgetønsker sendes senest den 6. maj til Asta.
Budgetmøde hos Asta den 13. maj kl. 19.00.
Lukket møde
Holsted, den 24. april 2019
Underskrifter

Formanden orienterede om forskellige forhold.

