
Referat fra møde i Skals Sogns Menighedsråd, onsdag den 22. september 2021 

 

Ved sekretær Tina Kyed side 1 af 3 22. september 2021 

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

Malene Dahl (MD), Bente Solveig Jensen (BSJ), Berit Højgaard (BH) Tina Kyed (TK) 

Referent: TK 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Orientering ved Formanden 

a. Budgetsamrådsmøde. 

Afventer referat. 

b. Vedr. valg til Provstiet. 

Formand og Kasserer deltog i mødet. Provstiet blev udvidet med 1 person. 

c. Stift Menigheds Stævne. 

Formand deltog. Biskoppen opfordrer til, at vi tænker grønt i kirken og på 

kirkegården. 

d. Læs det der står om Grøn Kirke på gronkirke.dk. - Noget vi må arbejde med i M-

rådet. 

Formand og Graver var på besøg på Holstebro kirkegår. 

e. Digital kalender over brug og aktiviteter i Sognehuset, som vi alle kan skrive i. 

Vi begynder at anvende google kalender. TK laver vejledning. 

f. GDPR har vi styr på det? 

Emner diskuteret. 

 

3. v/Kassereren 

a. Godkendelse af revisionsrapport. 

Blev godkendt og underskrevet. 

 

4. v/Præsten 

Orientering om:  

a. Restriktioner 

Alle restriktioner er ophørt. Vi skal dog stadig passe på hinanden og der er sprit 

tilgængeligt. 

b. Vurdering af præstebolig 

Præsteboligen er blevet vurderet. 
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c. Byfesten 

Udvalget siger tak for et godt samarbejde. 

d. Konfirmander og minikonfirmander 

Minikonfirmander er blevet inviteret og konfirmanderne er begyndt. 

Kommunikation mellem præst og konfirmanderne forgår i en sikret og lukket 

app. 

e. Plejehjemmet 

Gudstjenesten på plejehjemmet er fredag kl. 14.30 og er for alle. 

f. Samarbejde med biblioteket  

Skals bibliotek vil gerne samarbejde og hjælpe med læseklubben. 

g. Lægmandstjenester 

Der er stor mangel på vikarer pt. Vi har en beskrivelse af 

lægmandsgudstjenester. 

Punkter: 

h. Inddragelse af tårnrummet til kirkekaffe og undervisning 

Fremadrettet vil tårnrummet blive brugt til kirkekaffe, konfirmandundervisning 

og babysalmesang mv. 

i. Personalefest 

Forslag om at tage ud af huset. Forslag om at det skal være i januar for hele 

menighedsrådet og alt personale. 

 

5. v/Kontaktpersonen 

a. Graverassistent har opsagt sin stilling – hvad vil vi nu? 

Stilling opslås til foråret. 

 

6. v/Medarbejderrepræsentanten 

a. Styning af træer 

BH undersøger om et eksternt firma kan gøre det for os og hvad det koster. 

b. Grandækning 

Løses af eksisterende personale. 
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7. Eventuelt 

a. Budget 2022 

b. Efter henvisning fra arkitekt Søren Yde vaskes væggen i våbenhuset ned og 

kalkes med jævne mellemrum. 

c. Næste års kollekt går til Folkekirkens nødhjælp. 

 

Forplejning og sang til næste møde: Sonja 

 

       

Anna-Mette Holdgaard  Poul Kristiansen  Leif Olesen  Sonja Germann 

       

Malene Dahl  Bente Solveig Jensen  Berit Højgaard  Tina Kyed 

 


