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Menighedsrådet ved
Holsted og Sankt Peders Sogne

Formandens initialer: EK

Blad nr. 13-15

Ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 14. april 2021
Kl. 19.00-21.00

Mødet blev afholdt I Holsted Sognegård, Vestergade 15, 6670 Holsted og
online

Referent:
Lilian Vigtoft-Jessen

Til stede: Helle Yskes (online), Inga Grosen, Jørgen Bruun, Elsebeth Kristensen, Dine Nielsen (online),
Linette Westergaard Pedersen, Kaj Evald Pedersen, Dorte Schack Trøjborg, Lilian Vigtoft-Jessen, og Gunvor Fangel Thygesen (medarbejderrepræsentant)
Afbud: Birte Madsen (medarbejderrepræsentant)
DAGSORDEN
Sang:

BESLUTNING
Udgik

Møde kl. 19.00-21.00
1.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.

Orienteringspunkter:
Orientering om syn af præstegården
v/formanden for præstegårdsudvalget

Formøde for at få et overblik inden synet i juni. Prioritering af bevilgede projekter i 2021.

3.

Orientering om syn af sognegården
v/formanden for sognegårdsudvalget

Formøde for at få et overblik inden synet i juni. Prioritering af bevilgede projekter i 2021.

4.

Budgetorientering v/kassereren

Kassereren gav en orientering om budget 2022

5.

Mulighed for kort orientering fra:
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg

Datoer er fastlagt for årlige syn på kirke og kirkegårde. Formanden for udvalget sender nye datoer ud.

b. Sogne- og Præstegårdsudvalg

Intet.

c. Aktivitetsudvalg

Møde afholdt den 7. april 2021.
Formulering af udvalgets arbejdsområde.
Forslag til arrangementer i 2021 og 2022 blev præsenteret.

d. Kirkeværgen ved Holsted Kirke

Ønske om at modtage kopier af regninger for udført
arbejde. Vi retter henvendelse til stiftet vedr. reparation af vindskeder.

e. Kassereren

Ansøgning om 5%-midler er sendt til og modtaget af
Malt Provsti. Er sat i bero.
Skadesanmeldelse vedr. rotteangrebet på præstegården er sendt til Forsikringsenheden, som har kvit-
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teret for modtagelse heraf.
Ansøgning om ekstrabevilling i forbindelse med udført asfaltarbejde på parkeringspladsen ved graverkontor i Storegade.
f.

6.

7.

8.

Kirkeværgen ved Sankt Peders Kirke

Intet.

g. Kontaktpersonen

Kontrakter er ved at være på plads. Der planlægges
MUS-samtaler.

h. Præsterne

Helle Yskes genoptager gradvist sit arbejde.

i.

Medarbejderne

Intet.

j.

Formanden

Formand og kasserer har deltaget i budgetmøde i
provstiet.

Beslutningspunkt:
Ønsker til budget 2022 v/kassereren

Drøftelse af ønsker. Forslag skal sendes til provstiet
inden 1. juni. Punktet kommer dagsorden den 19.
maj.

Drøftelsespunkter:
Drøftelse af visionsarbejdet. Fortsættes på næste
Visionsarbejde:
• Hvilke visioner har vi for vores funktionspe- møde.
riode?
• Hvad er folkekirkens flagskib?
• Drøftelse af hvordan vi kan synliggøre og
udvikle kirkelivet i vores sogne og kirker.
• Formuleringer af et antal sætninger, som vi
kan nå frem til, der kan danne afsæt for vores arbejde i menighedsrådet.
Punkter vi gerne vil drøfte med provsten den 22. Vi vil gerne drøfte den ledelsesmæssige styring af
folkekirken og evt. ansættelse af personalekonsuapril.
lent.
Vi får den endelige til mødet ca. en uge inden
mødet, men overordnet set ved vi, at mødet vil
dreje sig om følgende:
Provsten har et ønske om at besøge alle menighedsråd i Malt Provsti og hilse nye og ”gamle”
menighedsrådsmedlemmer velkommen.
Han vil bl.a. også gerne tale med jer om, hvordan vi sammen skaber de bedste rammer og de
bedste udviklingsmuligheder for kirkelivet i Malt
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Provsti, i de enkelte sogne og i provstiet som
helhed, og hvordan vi skaber attraktive præstestillinger, hvor der både er mulighed for samarbejde og selvstændighed.
9.

Evt.

Formanden undersøger muligheden for dagsordener
udgives i First Agenda.
Referaterne fra møderne, der blev afholdt online,
blev underskrevet.

Lukket møde
Holsted, den 14. april 2021

Helles Yskes (Præst) ____________________________________________________________________

Inga Grosen __________________________________________________________________________

Jørgen Bruun _________________________________________________________________________

Elsebeth Kristensen ____________________________________________________________________

Dine Nielsen _________________________________________________________________________

Linette Westergaard Pedersen ___________________________________________________________

Kaj Evald Pedersen ____________________________________________________________________

Dorte Schack Trøjborg __________________________________________________________________

Lilian Vigtoft-Jessen ____________________________________________________________________

