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Vestergade 15, 6670 Holsted
Ordinært møde

Blad nr.

Formandens initialer
AML

Dagsorden
Marianne Elbæk, med afbud
Fraværende
Dagsorden
Sang
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af bilag
En halv times aktuel emne

Menighedsrådsvalg 2020

Klokkestabel
Holsted Kirkegård
Adgangsforhold Sankt
Peders kirke

Lydanlæg i
Sankt Peders kirke.
Vedtægt for Kirkegårdene
i Holsted

Fællesmøde

Kvartalsregnskab

Meddelelser fra
Sognepræsten

Referent AML efter ønske fra
Lilian.

Ved Sognepræst Helle Yskes.
Covid 19 sætter fortsat begrænsninger til antal gæster i kirkerne.
Dette får betydning for konfirmationerne den 12. og 13. september 2020.
Menighedsrådet opfordrer Helle Yskes til at så mange som muligt kan deltage mod at sangen desværre må undværes. En svær beslutning.
Dagsorden for valgforsamling er klar og der er annonceret efter gældende
regler. Anna sørger for forplejning. I tilfælde af større fremmøde end det
tilladte antal i Sognegården flyttes arrangementet til Holsted Kirke.
Under henvisning til brev dateret 10.08.20 fra Malt Provsti – kontakter Krista
Firma Kuno Mejlby for udarbejdelse af Projekt.
Ved konsulentrunde, afholdt den 05.08.20 og med deltagelse af Provsten blev
der udtrykt, at adgangsforholdene bør udføres så enkelt som muligt.
Asta og Anna undersøger, hvor stor opsparingen til projektet er – og retter
henvendelse til Malt Provsti for manglende bevilling i budget 2021.
Menighedsrådets begrundelse er, at vi gerne vil invitere borgerne ind i kirken,
og efter projektet har været under udarbejdelse i så lang en periode, bør
projektet kunne gennemføres senest i budgetåret 2021.
Der opfordres til, at der tales langsomt og tydeligt fra prædikestolen. Såfremt
dette ikke er nok – bør spørgsmålet tages op slut 2020/primo 2021.
Punket blev udsat til næste møde.
Anna fremsender inden dette møde revideret udkast til vedtægt.
Kirkeværgen foreslår at sende følgende ændring til Malt Provsti:
Vedr. §20. tekst og praksis er modstridende, idet der betales for 30 år + antal
måneder indtil 31.12. Tekst og praksis bør være ens og være ens for alle
kirkegårde i Malt Provsti.
For gennemgang af APV mm afholdes møde med medarbejdere og
menighedsrådsmedlemmer onsdag den 7. oktober 2020 kl. 17.00 i
Sognegården.
Blev gennemgået og taget til efterretning.

Ønske om bedre netforbindelse i Præstegården. HDY opgraderer til 4G
Sognepræst Helle Yskes har flyttet sin adresse til København, hvor hun og Hans
på et tidspunkt ønsker at nyde deres tidligere pensionisttid/otium. Helle Yskes

varetager fortsat sin gerning som sognepræst i uændret omfang. Ligesom hun
fortsat har bopælspligt i Holsted Præstegård.
Formanden
Biskoppen bakker op om denne beslutning.
Menighedsrådet har ingen indflydelse på ovenstående beslutning –
menighedsrådet bakker til fulde op omkring beslutningen.
Kassereren
Asta og Anna deltager i budgetsamråd i Malt provsti den 03.09.20
Kontaktpersonen
Intet
Gravermedhjælper Jens Lund er sygemeldt.
Kirkeværgerne
Der er ekstern vikarhjælp på kirkegården ved Holsted Kirke.
Krista og Bent Kristensen orienterede om igangsatte projekter og opfølgning
på samme – herunder fugning af Holsted Kirke og malearbejde i Holsted
Præstegård.
Medarbejderrepræsentant Krista bestiller vinduespudsning til vinduerne i Holsted Sognegård.
Intet
andre
Intet.
Lukket møde
Holsted, den 26. august 2020

