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Menighedsrådet ved
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Kl. 18.30
Sognegården,
Vestergade 15, 6670 Holsted
Ordinært møde

Blad nr.

Formandens initialer
AML

Dagsorden
Fraværende

Ida kom senere
Helle Yskes, syg

Dagsorden
Sang
Godkendelse af
dagsorden
Godkendelse af bilag

Beslutning

Budget 2019
Herunder:
a. Rammer
b. Ønsker
c. Tidspland

Asta orienterede om udkast til budget 2019 udarbejdet af regnskabsføreren.
Der er taget udgangspunkt i budget 2018. Udkastet viser et overskud på kr.
9.000. Tidsplan for udarbejdelse af budget 2019 er som følger:
Sognepræst, organist, kirkesangere samt gravere fremsender budget ønsker til
kasseren senest den 1. maj 2018. Den 7. maj 2018 kl. 19.00 afholdes budget
møde hos kasseren. Alle menighedsrådsmedlemmer er velkomne til dette
møde. Kassereren udarbejder efterfølgnede udkast til endeligt budget til
godkendelse på menighedsrådets møde den 30. maj 2018.

Sogneudflugt
v/udvalget

Helle Yskes og Ida Straarup ønsker at udtræde af udvalget.
Udvalget består herefter af Anna-Lise Jørgensen og Betty Knudsen samt
diakonimedarbejder Mette Bjelskou.
Såfremt der er brug for hjælp af praktisk eller administrativ karakter er det
øvrige menighedsråd klar til at hjælpe.
De reviderede regler og husorden blev godkendt.
Betty sørger for de nye regler sættes op på synlige steder i sognegården.
Skema med oplysning om udleje af sognegården revideres inden
sommerferien 2018.
Ingen ændringer i forhold til referat fra 21.03.18

Vedtægter / reglement
Sognegården v/Betty

Opdatering på
Praktiske opgaver ifm
Konfirmationerne 2018
Meddelelser fra
Sognepræsten
Formanden
Kassereren
Kontaktpersonen
Kirkeværgerne
andre

Dagsorden blev godkendt
Diverse bilag blev underskrevet.

Sognepræsten: ingen –
Formanden: Orienterede om formandsmøde afholdt 5. april i Sønderskov –
endvidere om indholdet i brev, modtaget fr aBiskoppen 18. apri.
Der afholdes koncert i Holsted kirke. Medvirkende er Holsted Motetkor,
ungdomskoret samt Anna Hulda. Endvidere afholdes der koncert i Sankt
Peders kirke den 1. august 2018 med guitarist Lars Hannibal og fløjtenist
Michala Petri.
Organisten er bevilget tjenestefri for deltagelse i organiststævne i Kolding den
28. maj ligesom menighedsrådet afholder udgiften til organistens deltagelse i
stævnet.

Standarvedtæg for
Valgt kontaktperson
Valgte kirkeværger
Evt.
Lukket møde

Holsted, den 18. april 2018

Underskrifter

Menighedsrådet skal betale kr. 2.124,- i bidrag til Praktikplads AUB, på grund
af ansættelse af for få elever. Formanden har undersøgt muligheden for
ansættelse af en elev på kirkegården. Det er overenskomstmæssigt ikke en
mulighed. Bidraget må derfor betragtes som en ekstra udgift.
Else Christensen er ansat som vikar 10 timer pr. uge som gravermedhjælper
ved kirkegårdene i Holsted og Sankt Peders kirke. Graverne fordeler timerne
efter behov, for at sikre fleksibilitet.
Kirkeværgerne oplyste om afholdt provstesyn på de 2 kirkegårde.
Notaterne fremgår af de tilsendte synsrapporter – og der tages højde for evt.
mangler ved udarbejdelse af budget 2019.
Ny dato for provstesyn af præstegård og sognegård fremsendes senere fra
Malt Provsti.
Medarbejderrepræsentant Lone gjorde opmærksom på, at brandtilsynet har
gjort opmærksom på, at et brandtæppe skal hænges op i sognegården.
Lone løser dette sammen med graver Birte.
Vedtægt for kontaktperson, samt kirkeværger blev gennemgået og godkendt,
idet vedtægter gældende for den foregående periode fortsat vil være
gældende. Formanden udarbejder blot et tillæg med dette til disse vedtægter.
Vedtægt for kassereren gennemgåes på næste menighedsrådsmøde.

