
Referat fra møde i Skals Sogns Menighedsråd, onsdag den 24. juni 2021 

 

Ved sekretær Tina Kyed side 1 af 2 24. juni 2021 

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

Malene Dahl (MD), Lisbeth Stensgaard (LS), Berit Højgaard (BH) Tina Kyed (TK) 

Referent: TK 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Orientering ved Formanden 

a. Børnetjenesten.dk – alle skal se video inden næste møde. 

Børnetjenesten kontaktes for yderligere information. Vi bestiller manualen der 

vedrører projektet.  

b. Udviklingssamtale i Provstiet. 

Orientering om mødet. 

c. Fernisering. 

En succes. 

d. Suppleanter til menighedsrådet 

Lisbeth Stensgaard stopper og formanden kontakter 1. suppleant. 

Tina Kyed er midlertidig Kirkeværge. 

 

3. v/Kassereren 

a. Budget 2022 ønsker fra alle udvalg og områder. 

b. Godkendelse og underskrivelse af budget 2022. 

Blev godkendt og underskrevet. 

c. Ansøgning til Provstiet (orientering). 

Har sendt en ansøgning til Provstiet – Initiativpuljen til nye initiativer her i sognet. 

 

4. v/Præsten 

a. Orientering ifht. Corona. 

jf. nye retningslinjer fra midt juni 2021 betyder at vi ikke længere skal bære 

mundbind i kirken. Pt. må vi være 37 syngende og 74 ikke syngende i kirken. 

Vi håber, at alle restriktioner bliver ophævet pr. 1/9-21. 

Afholdelse af konfirmationer er kun for inviterede gæster. 

 

5. v/Medarbejderrepræsentanten 

a. Året på kirkegården 

Nedskrevne opgaver blev gennemgået. 

Indkøb af 1 stk. bord/bænke sæt til kirkegården. 

 

6. v/Orgeludvalget 
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a. Sidste nyt 

Orgeludvalget har været på rundtur til forskellige kirker for at lytte samt at høre 

om anskaffelse af nyt orgel i Ørum kirke. 

 

Vi mangler stadig at høre fra Fonde vi har søgt. 

 

7. v/Visionsudvalget 

a. Spørgsmål som led i visionsprocessen 

 

8. Eventuelt 

a. Punkter til næste møde. 

Skal altergangen ændres permanent eller skal vi tilbage til altergangen som den 

var før Corona? 

 

b. Tagrender på kirken. 

Poul tager fat i Søren Yde for at høre nærmere. 

c. Sangbøger 

Der er indkøbt 30 stk. af Højskolesangbogen samt 10 stk. ”100 nye salmer” med 

stor skrift. 

d. Indkøb til Sognehuset 

Anna-Mette står for indkøb. 

 

 

 

       

Anna-Mette Holdgaard  Poul Kristiansen  Leif Olesen  Sonja Germann 

       
 

 

Malene Dahl  Berit Højgaard  Tina Kyed   

 


