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DAGSORDEN
Sang:

BESLUTNING
Udgik

Møde kl. 19.00-21.00
1.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Beslutningspunkter:
Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt og taget til efterretning.

2020. Se bilag 1 og 2
Holsted-Sankt Peders Menighedsråd, CVR.nr.
34744637, Regnskab 2020, Afleveret d. 10-032021 27.05.2020 12:48
3.

På baggrund af regnskabet for 2020 udarbejdes en plan for afviklingen af det opståede underskud.

Der blev udarbejdet en plan over afvikling af underskud i regnskab 2020. Der tages endelig stilling til
planen senere på året.

Orientering v/kassereren
4.

Forslag om, at den bygningssagkyndige modtager et honorar eller diæter for sin medvirken.

Bygningskyndig modtager et honorar på 3.000 kr.
årligt.

Jf. § 9 og 10 i Bekendtgørelse om diæter m.v.
til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til
byg- ningskyndige deltagere i synsforretninger
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/
1 427

5.

Næstformanden leder dette punkt, da formanden er inhabil.
Der er tradition for, at der arrangeres en sogneudflugt for alle interesserede i sognet.
Forslag:

Aktivitetsudvalget opfordres til at arrangere en
sogneudflugt i 2022.
Menighedsrådets medtovholder til Aktivitetsudvalget tager kontakt herom til udvalgets formand.

Aktivitetsudvalget opfordres til at arrangere
en sogneudflugt enten i 2021 eller i 2022.
6.

Der kan oprettes mailadresser under det
domæne, der styrer vores hjemmeside.
Eksempel: formand@kirkerneiholsted.dk

Sættes i bero.

Mailadressen kan gå i arv til den til enhver tid
siddende formand, kasserer osv.
Forslag:
Der oprettes sognemailadresser til formanden,
kassereren, kontaktpersonen, sekretæren og
andre MR-medlemmer, der ønsker det.

7.

Drøftelsespunkt:
Ønsker til budget 2022.
Oplæg v/kasserer
Endelig stillingtagen til ønsker til budget 2022
besluttes på MR-mødet d. 14. april

Orientering om en foreløbig oversigt over ønsker til
budget 2022.
Endelig stillingtagen til ønsker til budget 2022 besluttes på MR-mødet d. 14. april.
Evt. ønsker til budget 2022 fra udvalgene modtages i
god tid inden næste menighedsrådsmøde.

8.

Orienteringspunkt:
Mulighed for kort orientering fra:
a. Kirke- og Kirkegårdsudvalg

a. Kirke- og Kirkegårdsudvalg
Fælles møde mellem Sogne- og Præstegårdsudvalg og Kirke- og Kirkegårdsudvalg den 7. april.
Planlægning af tilsyn i juni.

b. Sogne- og Præstegårdsudvalg

b. Sogne- og Præstegårdsudvalg
Havde møde den 15. marts.

c. Aktivitetsudvalg

c. Aktivitetsudvalg
Møde den 7. april.

d. Kirkeværgen v/Holsted Kirke

d. Kirkeværgen v/Holsted Kirke
Skade på indgangsdøren til sognegården. Reparation er igangsat.

e. Kassereren

e. Kassereren
Intet.

f.

f.

Kirkeværgen v/ Sankt Peders Kirke

g. Kontaktpersonen

Kirkeværgen v/ Sankt Peders Kirke
Trappegelænder til tårnet. Arbejde er igangsat.

g. Kontaktpersonen
En gravermedhjælper er begyndt den 1. marts.
Og en gravermedhjælper begynder den 1. april
Der er ansat en vikar for præstesekretæren.
Ferieplanlægning er i gang.

h. Præsten

h. Præsten
Nye retningslinjer for udendørs gudstjenester.

i.

i.

Medarbejderne

Medarbejderne
Intet.

j.
j.

9.

Formanden

Formanden
Sender fortsat mails fra menighedsrådets postkasse til menighedsrådets medlemmer.

Evt.
Lukket møde

Holsted, 23. marts 2021

Helles Yskes (Præst) ____________________________________________________________________

Inga Grosen __________________________________________________________________________

Jørgen Bruun _________________________________________________________________________

Elsebeth Kristensen ____________________________________________________________________

Anne-Kirstine Nielsen __________________________________________________________________

Linette Westergaard Pedersen ___________________________________________________________

Kaj Evald Pedersen ____________________________________________________________________

Dorte Schack Trøjborg __________________________________________________________________

Lilian Vigtoft-Jessen ____________________________________________________________________

