Menighedsråd

Dato: 7. august 2019 kl. 18.30

Menighedsrådet ved
Holsted og Sankt Peders Sogne

Vestergade 15, 6670 Holsted
Ordinært møde

Blad nr.

Formandens initialer
AML

Dagsorden
Fraværende
Bemærk: Menighedsrådet mødes ved Sankt Peders kirke kl. 17.45 for forberedelse til drøftelse af møde
med landskabsarkitekt WAD.
Dagsorden
Sang
Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af bilag
Helhedsplaner
kirkegårdene

Forberedelse til møde med landskabsarkitekt Wad tirsdag den 10. sept. Kl.
14.00. Menighedsrådet besluttede at bede landskabsarkitekt Wad kontakte
Mette Faurskov (provstiets landskabsarkitekt) for møde foreslået af Mette
Faurskov på konsulentrundebesøget. Dette for sparring i forhold til
kommentarer fra Malt Provsti anført i brev dateret 27/2-18, hvoraf det
fremgår, at Provsti udvalget godkender udviklingsplaner for Holsted og Skt.
Peders kirkegårde under forudsætning af, at kirkegårdskonsulentens
bemærkninger indarbejdes i planerne. Vi forventer, at der tages udgangspunkt
i de af Wad fremsendte forslag. Alternativt kan en rampeløsning (se vedlagte
bilag) være en mere enkel løsning. Planer om anlæggelse af ny parkeringsplads
stilles i bero. Mødet med Wad den 10. september aflyses.

Budget /regnskab 2019

Opfølgning på projekter jf. prioritering udarbejdet af Henning Jensen og
ajourført 14.05.19. Vi afventer kvartalsrapport pr. 30/6-19.
15. september 2019 kl. 14.30: Højskoleeftermiddag
17. september 2019 – koncert med Bramming Mandskor
9. oktober 2019 – fyraftenssang
13. november 2019 - menighedsmøde
Sangaften i sognegården den 23. oktober 2019. Det planlagte
menighedsrådsmøde denne aften flyttes til den 30. oktober.
Henvendelse om gudstjeneste for døve den 8. december 2019. Vi afventer
henvendelse fra Dansk Seniorer om evt. samarbejde om sogneudflugten 2020.

Arrangementer 2019

Øvrige arrangementer
2019/2020

Meddelelser fra
Sognepræsten
Formanden

Kassereren
Kontaktpersonen
Kirkeværgerne

Materiale om gudstjenesten fra provstiet blev udleveret til menighedsrådet.
Evt. oplæg fra Helle herom.
Når der er brug for vikarer for organisten, har vi et par ønsker til personer,
som vi gerne vi bruge. Vi afventer nogle datoer for, hvornår menighedsrådet
bliver sat ind i det nye kalendersystem.
Den sidste del af arven blev frigivet midt i juli. Budgetsamråd den 5.
september.
Birte er vendt tilbage til arbejdet.

Evt.

Vi har henvendt os til kommunen vedr. skiltning til Skt. Peders Kirke.
Menighedsrådet besluttede på mødet den 19. juni, at Skt. Peders Kirke er
åben i de tidsrum, hvor graverne er på kirkegården. Der indkøbes bænk til
Holsted Kirkegård. Maleren færdiggør det udvendige malearbejde ved
sognegården.
Ingen.
Asta Aamand har ønsket at fratræde som kirkeværge for Holsted Kirke med
virkning fra 1. august 2019. Vi har modtaget tilsagn fra Bent Kristensen om, at
han vil varetage hvervet eksternt i samarbejde med Krista Kristensen.
Intet.

Lukket møde

Formanden orienterede om forskellige forhold.

andre

Kirkeværge v. Holsted
Kirke

Holsted, den 7. august 2019
Underskrifter

