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Deltagere: Anna-Mette Holdgaard (AMH), Poul Kristiansen (PK), Leif Olesen (LO), Sonja Germann (SG), Berit 

Højgaard (BH) Tina Kyed (TK) 

Fraværende: Malene Dahl (MD), Bente Solveig Jensen (BSJ), 

Referent: TK 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Ekstra punkter ønskes:  

Kursus til organist 

Besætning af ansvarlige til aktiviteter. 

b. Dagsorden godkendt. 

 

2. Orientering ved Formanden 

a. Planlægning af møder 2022 blev gennemført. 

 

3. v/Kassereren 

a. Status på årsregnskab 2021. 

 

4. v/Præsten - Udsættes 

a. Orientering om julen og det kommende forår. 

b. Vi har haft kirken udlånt. 

 

5. v/Kontaktpersonen 

a. Referat fra personalemøde 

Arbejdsplanen blev gennemgået. Karin og Jens sørger for at gennemføre 

plejehjemsgudtjeneste fredag den 28/1-22. 

Graver vil undersøge muligheden for at få kurserne til anlægsgartner. 

b. Kursus til organist. 

Teologi for lægfolk. Ligger på nogle enkelte lørdage og der kan blive brug for 

at indkalde vikar på 8 lørdage. Det godkendes. 

 

6. v/Medarbejderrepræsentanten 

a. Lukning for nye begravelser på gravsted. 

Blev ikke godkendt. 
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7. v/Kirke- og præstegårdsudvalget 

a. Formand for kirkegården informerer  

- Udvalget har konstitueret sig med Anna-Mette som formand for 

Kirkegården og Poul Kristiansen som formand for Præstegården. 

- Kirkegårdsudvalget laver en plan og budget for opgradering af toilettet på 

kirkegården. 

- Der indhentes tilbud på vurdering/maling af taget på Sognehuset. 

 

8. v/Aktivitetsudvalget 

a. Nyt fra udvalget. 

1. halvdel af 2022 er planlagt og der holdes et ekstra møde for at få planlagt 

sogneudflugten. 

Opstart på planlægning af aktiviteter for efterår 2022 og forår 2023. 

b. Besætning af ansvarlige til aktiviteter 

Det er besluttet at kaffe ifm. sogneaftner fremover vil gratis. 

 

Vi laver omtale i ugeavisen vedr. opstart af ”Fredagscafé” og ”Kirkekaffe”. 

9. v/Orgeludvalget 

a. Nyt fra udvalget 

Orgeludvalget laver ansøgninger en omgang mere og hvis der ikke er nogen 

positiv tilbagemelding henlægges projektet. 

 

10. v/Visionsudvalget 

a. Orientering om det kommende arbejde i 2022. 

Workshop på flg. Dage 

9/2-22 kl. 14 - 16 

23/3-22 kl. 11 - 13 

15/6-22 kl. 9 – 11 

b. Fremover sendes referat fra visionsudvalgsmøder rundt til alle 

medarbejdere. 
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11. Eventuelt 

a. Googlekalenderen - Udsættes 

b. Punkter til næste møde. 

i. Orientering om julen og det kommende forår. (Præsten) 

ii. Vi har haft kirken udlånt. (Præsten) 

iii. Googlekalenderen (Præsten) 

iv. Fremlæggelse af tegninger vedr. ændringer for afd. B på kirkegården 

(graver) 

c. To menupunkter tilføjes på sogn.dk 

- Referater 

- Kirkeblad 

Begge vedligeholdes af Tina. 

 

       

Anna-Mette Holdgaard  Poul Kristiansen  Leif Olesen  Sonja Germann 

       

Malene Dahl  Bente Solveig Jensen  Berit Højgaard  Tina Kyed 

 


