Menighedsrådet ved
Holsted og Sankt Peders Sogne

Formandens initialer:
EK

Blad nr. 7-10

Ordinært menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 23. februar
kl. 19-21

Mødet blev afholdt online

Referent:
Lilian Vigtoft-Jessen

Til stede: Helle Yskes, Jacob Bjorholm, Inga Grosen, Jørgen Bruun, Elsebeth Kristensen, Dine Nielsen,
Linette Westergaard Pedersen, Kaj Evald Pedersen, Dorte Schack Trøjborg, Lilian Vigtoft-Jessen, Birte Madsen og Gunvor Fangel Thygesen. De to sidstnævnte er medarbejderrepræsentanter.
Afbud: Ingen

DAGSORDEN

BESLUTNING

Sang:

Udgik

Møde kl. 19.00-21.00
1.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 15.

Beslutningspunkter:
2.

Endelig vedtagelse af forretningsorden

Vedtaget. Underskrives af formanden.

Se bilag 1 med forslag
3.

Vedtagelse af vedtægter:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg
b. Præstegårdsudvalg
c. Sognegårdsudvalg
d. Aktivitetsudvalg
e. Forretningsudvalg

Alle vedtægter blev vedtaget. Underskrives af formanden.

Se bilag 2, 3, 4, 5 og 6 med forslag
4.

Godkendelse af udvalgenes konstituering.

Udvalgenes konstituering blev godkendt.
Formænd for udvalgene er:
• Kirke- og Kirkegårdsudvalg: Inga Grosen.
• Sogne- og Præstegårdsudvalg: Kaj Evald Pedersen.
• Aktivitetsudvalg: Kristian S. Larsen.
Linette Westergaard Pedersen blev valgt
som med-tovholder.

5.

Den bygningssagkyndige modtager et honorar eller diæter for sin medvirken.

Punktet kommer dagsordenen til næste møde.

Jf. § 9 og 10 i Bekendtgørelse om diæter m.v.
til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til
bygningskyndige deltagere i synsforretninger
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1427
Næstformanden leder dette punkt, da formanden er inhabil.

6.

Da mere og mere post m.v. sendes elektronisk
foreslås det, at kasserer, kontaktperson og sekretær i MR får en bærbar arbejdspc’er stillet
til rådighed, hvor alt vedr. menighedsrådets
arbejde ligger.

Det blev besluttet, at der indkøbes bærbare computere, som stilles til rådighed for kasserer, kontaktperson og sekretær.

Anslået udgift: kr.12.000
7.

Fastsættelse af datoer for konfirmationer
2021.
På grund af COVID-19 og de restriktioner, der
kan være gældende i foråret, skal vi beslutte
hvornår, der skal afholdes konfirmationer i
2021.

Årets konfirmationer finder sted i Holsted Kirke lørdag den 4. september kl. 10.00 og i Sankt Peders
Kirke søndag den 5. september kl. 10.00.
Specialklasseeleverne konfirmeres lørdag den 12.
juni kl. 09.00 i Sankt Peders Kirke.

Forslag:
Der er flest konfirmander og forældre, der
helst vil udsætte konfirmationerne til sidst i
august/ først i september. Af hensyn til bryllupsbestillinger er eneste mulige weekend 4.
– 5 september.
04.09.21: Holsted Kirke kl.10.00
05.09.21: Skt. Peders Kirke kl. 10.00.
Konfirmation af specialklasseeleverne finder
sted d. 12. juni kl. 9.00 i Sankt Peders Kirke
8.

Forslag om faste korrekturlæsere.

Lilian og Dine blev valgt til faste korrekturlæsere.

Begrundelse. For at undgå fejl i offentlige beskeder fra MR. Det kan være svært at få øje på
fejl i en tekst, man kender godt, fx tekst til kirkeblad eller lign.
Forslag: Lilian og Dine vælges som korrekturlæsere.

9.

Forslag om at indkøbe 52 stk. af den nye Højskolesangbog til Sognegården.

Der indkøbes 52 Højskolesangbøger til sognegården.
De gamle bøger gemmes.

Anslået udgift kr. 13.520
Drøftelsespunkt:
10.

Forslag fra provstiet vedr. samarbejde med
Grene og Varde provstier om personalekonsulent.
Se mail af 25. januar og 4. februar:
Indkaldelse til drøftelse af evt. samarbejde
omkring fælles personalekonsulent i provstiet
Se bilag 7

Drøftelse af forslaget.

Orienteringspunkt:
11.

12.

Mulighed for kort orientering fra:
Kassereren

Regnskabet for 2020 kommer på dagsordenen til
næste møde.

Kirkeværge v/Holsted Kirke

Udfordringer med PC´ere på begge kirkegårdskontorer.

Kirkeværge v/Sankt Peders Kirke

Der mangler gelænder ved trappen op til tårnet. Afhjælpes hurtigst muligt.

Kontaktpersonen

Der er ansat 2 gravermedhjælpere til Holsted Kirkegård. En medhjælper på 25 timer begynder den 1.
marts, og en medhjælper på 35 timer begynder den
1. april.

Præsten

Intet.

Medarbejderne

Intet.

Formanden: deltagelse i intromødet med
Stiftet. Se mail af 4. februar.

Formanden sørger for tilmelding så sent som muligt
på foråret. Undgår så vidt muligt den 4. og 5. maj.

Evt.
Lukkede punkter

Der udarbejdes særskilt referat.

Holsted, den 23. februar 2021

Næste ordinære menighedsrådsmøde er den 17. marts 2021

