Menighedsråd
Menighedsrådet ved
Holsted og Sankt Peders Sogne

Dato: 18. november 2020
Kl. 18.30
Sognegården,
Vestergade 15, 6670 Holsted

Ordinært møde

Blad nr.

Formandens initialer
AML

Dagsorden
Fraværende
Dagsorden
Sang
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af bilag
En halv times aktuel emne
Klokkestabel
Holsted Kirkegård
Adgangsforhold Sankt
Peders kirke
Præstegården -

Covid-19 beredskab
Kvartalsrapport 3. kvt. 20
Vedtægt for Kirkegårdene
i Holsted
Juleuddeling
Meddelelser fra
Sognepræsten
Formanden

Helle Yskes med afbud
Lillian Jessen med afbud
Udeladt pga. corona
Tilføjet pkt. oprydning

Udgik i fravær af Helle Yskes.
Der er modtaget fra arkitekt Kuno Mielby modtaget beskrivelse af
istandsættelse af klokkestablen. Denne beskrivelse videregives til det nye
menighedsråd.
Kirkeværgen har sendt brev til landskabsarkitekt WAD, der har meldt tilbage,
at man gerne vil fortsætte samarbejdet. Sagen overdrages til det nye
menighedsråd.
Der er installeret ny vaskemaskine. Der er stadig udfordringer med dårlig lugt
formentlig pga. mus. Udfordringerne bør følges nøje af det nye menighedsråd.
Der er endvidere mindre uafsluttede vedligeholdelsesopgaver i Præstegården.
Kirkeværgen udarbejder en liste over disse og overdrager denne til det nye
menighedsråd.
Anbefalinger fra Folkekirken og Sundhedsmyndighederne bør følges nøje, så
regler og retningsliner følges – både af hensyn til sognebørn og personale.
Blev gennemgået og taget til efterretning.
Tekst i §19 stk. 2 ændres til: fredningstiden + året ud.
Vedtægten blev herefter godkendt.
Blev gennemgået.

Sognepræsten er delvist sygemeldt på ubestemt tid.
Tak for godt samarbejde gennem mange år.
Henvendelse fra præstesekretæren vedr. udfordringer for færdiggørelse af
Kassereren
kirkebladet.
Kontaktpersonen
Afventer besked om konstituering af det nye menighedsråd for overdragelse af
Kirkeværgerne
opgaver og også i forhold til fuldmagter og rettigheder i forskellige systemer.
Medarbejderrepræsentant Der er afholdt personalemøde og gennemgang af APV. Birte Madsen og
andre
Gunvor Thygesen er valgt som medarbejderrepræsentant til det nye
menighedsråd.
Altergang savnes – Præsten opfordres til at afholde altergang under
hensyntagen til corona-situationen. Vil også gerne have salmebøgerne i brug
igen.
Der er planche i Sankt Peders kirke med Esbjerg Evangeliet. Planchen skal
videre til et andet råd i løbet af 2 uger. Anna undersøger med Helle hvor
planchen skal sendes hen.

Oprydning

Marianne E og Krista sørger for oprydning og evt. makulering af uaktuel
materiale ved Sankt Peders kirke. Asta og Anna sørger for samme ved Holsted
kirke

