Menighedsrådet for Holsted og Sankt Peders Sogne
v/formand Elsebeth Kristensen,
Esbjergvej 121, 6670 Holsted
Mail: elsebeth@goerklint.dk
Tlf. 93860877

Menighedsrådet ved
Holsted og Sankt Peders Sogne

Formandens initialer: EK

Blad nr. 16-20

Ordinært menighedsrådsmøde
onsdag den 19. maj 2021
Kl. 17.00-21.00

Holsted Sognegård, Vestergade 15,
6670 Holsted

Referent:
Lilian Vigtoft-Jessen

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

Frydeligt med jubelkor (Helle)

Sang:

Møde kl. 17.00-21.00
DAGSORDEN

BESLUTNING

1.

Godkendt.

Godkendelse af dagsorden

Orienteringspunkter
2. Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 v/kassereren.
Bilag 1 Budget formål
Bilag 2 Buget art
Bilag 3 Kvartalsrapport 01.01-31.03 2021

Kassereren gav en kort orientering om kvartalsrapporten.

Maling mm. af vinduerne i præstegården mod
syd (bevilget 2020) er påbegyndt i 2020, men
ikke færdiggjort. Det er meget nødvendig af få
gjort, da vinduerne er i meget dårlig forfatning.
Der er indhentet et tilbud på kr. 75.000 for at få
arbejdet udført.
Der sendes ansøgning til provstiet om en tillægsbevilling på 37.000 kr. og tilladelse til en omprioritering
vedr. udskiftning af havelåge på 20.000 kr. Desuden
forventes en mindre udgift på 18.000 kr. på etablering af vindskeder

rav Mulighed for kort orientering fra:
3.
a. Kirke- og kirkegårdsudvalg v/Inga
b. Sogne- og Præstegårdsudvalg v/Kaj og
Jørgen

Synsprotokoller er sendt til provstiet og blev behandlet i går.
Der er sat gang i de arbejder vedr. sognegården, som
er budgetlagt.
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Der er kommet styr på internettet i præstegården.
c. Aktivitetsudvalg v/Linette

Høstgudstjenesten bliver i år i Holsted Kirke. Efterfølgende menighedsmøde i sognegården samt foredrag med Hans Jørgen Petersen. Der blev bevilget
penge til arrangementet. Der serveres et let traktement.
Der ligger en tidligere beslutning om, at menighedsrådets arrangementer afholdes i sognegården. Denne beslutning tages op igen på næste møde.

d. Kirkeværgen ved Holsted Kirke v/Jørgen

Der er sat gang i de arbejder som er budgetlagt.
Arbejdet med at søge tilladelse til at vælte et birketræ på kirkegården

e. Kassereren v/Kaj

Ansøgning vedr. asfaltarbejde ved Sankt Peders Kirkes graverkontor er imødekommet.

f.

Arbejdet med understrygning af taget er igangsat.

Kirkeværgen ved Sankt Peders Kirke v/Kaj

g. Kontaktpersonen v/Dorte

De sidste kontrakter er underskrevet. Kopier kommer til at ligge i præstegården.
Arbejdstilsynet har meddelt, at vi muligvis skal have
en arbejdsmiljøorganisation. Det undersøges, hvor
mange fuldtidsansatte vi har.
Ferieplanlægningen er ved at være på plads.

h. Sekretæren v/Lilian

Har været på 2 kurser med relevans for menighedsrådsarbejde:
•

Sekretær for Menighedsrådet: Kurset indeholdt
emner som bygninger, møder, arkiveringsregler
og meget andet. Har en mappe med kursusmateriale.

•

DAP-kursus (online): Gennemgang af lovgivning.
Undervisning i DAP`ens indhold og muligheder.
Kursusmateriale haves.

Oprydning i menighedsrådet postkasse og i dataarkivet på DAP`en for at gøre det mere overskueligt.
Opretter undermapper.
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God opstart til babysalmesang tirsdag den 4. maj.
6 babyer på tilmeldingslisten – 5 fremmødte denne
tirsdag. Dejlig stemning. Der blev holdt god afstand
til hinanden.
i.

Præsterne v/Helle og Jacob

Fællesarrangement 2. pinsedag. Samarbejde mellem
sognene i Holsted, Åstrup og Føvling-Stenderup.
Der er lavet aftale med Hauberg-Jessens Trio.

j.

Medarbejderne v/ Gunvor og Birte

Vil gerne have genoptaget morgenmøderne. Kontinuerligt fx 1 gang om måneden. Deltagere er præsterne og medarbejderne.

k. Formanden v/Elsebeth

På grund af corona har der endnu ikke været mulighed for et møde med medarbejderne. Der indkaldes
til medarbejdermøde den 16. juni om eftermiddagen, hvor vi også vil ønske hinanden god sommerferie. De MR-medlemmer, der kan, er velkomne til at
deltage.
Dagsordenssystemet First Agenda arbejdes der ikke
videre med.

Beslutningspunkter
4. Forslag om at etablere zinkinddækninger på alle
vindskeder på Holsted Kirke.

Det besluttes at etablere zinkinddækning på alle
vindskeder.

Uddrag fra s. 5 i bilag 4

Men de ”korrekte” løsninger vil være ret kostbare, og da man vel må formode at skiffertagets restlevetid er begrænset, så vil jeg foreslå
at man venter med disse løsninger til skifertaget alligevel en gang skal fornyes, og der så kan
udføres sammenhængende løsninger – og jeg
vil foreslå at man indtil da nøjes med zinkinddækninger på alle vindskeder ligesom det allerede er gjort mod vest – men zinkinddækningerne skal udføres på en måde, så der ikke opstår indelukket træværk, der kan opfugtes og
rådne.
Bilag 4
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5.

Ønsker til budget 2022 v/kassereren

Udarbejdelse af ønskeliste til budget 2022. Sendes til
regnskabsføreren.

Bilag eftersendes
6.

MR hjælper med fordeling telegrammer m.v. v/
konfirmationerne. Der skal være to til hver konfirmation.

12. juni:

Linette og Elsebeth

Skt. Peders Kirke
d. 12. juni kl. 9.00

5. september: Linette og Lilian

4. september: Jørgen og Kaj

Holsted Kirke d. 4. september kl. 10.00
Skt. Peders Kirke d. 5. september kl. 10.00
Beslutning om, hvem der hjælper.
7.

Genautorisering af menighedsrådsbrugere:

Det blev besluttet, at kontaktpersonen udpeges.

Beslutning om hvem der skal foretage den tilbagevendende genudpegning (genautorisering) af
de personer, som for menighedsrådet har adgang
og rettigheder til it-systemer, herunder FLØS,
dataarkiv m.fl., hvor der kan behandles personoplysninger.
IT-kontoret anbefaler, at vi bemyndiger regnskabsføreren eller den FLØS ansvarlige til at foretage genautoriseringen.
Bilag 5
Drøftelsespunkter
8.
Evt.

9.

Jørgen og Kaj melder afbud til mødet den 16. juni.

Visionsarbejde og herunder hvad vi tager med os Visionsarbejde i grupper og plenum. Fortsættes på
fra mødet med Provsten.
næste menighedsrådsmøde.
Hvilke visioner har vi for vores funktionsperiode?
Hvad er folkekirkens flagskib?
Drøftelse af hvordan vi kan synliggøre og udvikle
kirkelivet i vores sogne og kirker.
Formulering af et antal sætninger, som vi kan nå
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frem til, der kan danne afsæt for vores arbejde i
menighedsrådet?
Bilag 6

Holsted, den 19. maj 2021

Helles Yskes (Præst) ____________________________________________________________________

Inga Grosen __________________________________________________________________________

Jørgen Bruun _________________________________________________________________________

Elsebeth Kristensen ____________________________________________________________________

Dine Nielsen _________________________________________________________________________

Linette Westergaard Pedersen ___________________________________________________________

Kaj Evald Pedersen ____________________________________________________________________

Dorte Schack Trøjborg __________________________________________________________________

Lilian Vigtoft-Jessen ____________________________________________________________________
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