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Afbud: Henrik G. Kjær, Mia M. Wriedt, Torben Hellmund, Inge Degn, Susanne Nørskov, Torben Nørskov, 
Bjarne Frandsen 

Dagsorden Beslutning 

01 Velkomst  

02 Appel ved Torben Hellmund  
Lillian L. Tinggaard 
 

 

03 Godkendelse af dagsordenen pkt. 6.3 – Opsigelsesvarsel tilføjes 
pkt. 12 – Kvartalsrapport tilføjes 
Dagsorden godkendt. 

04 Medarbejderpræsentation ved Sofie 
Samt evt. oplæg til genoprettelse af 
kommunikationsudvalg 

Sofie arbejder på at strømline og ensrette vores 
kommunikation ud af til. 
Der er oprettet skabeloner, med udspring i Kirkesiden, der 
kan bruges af alle ansatte som planlægger arrangementer 
og forløb, som er lette at rette til hver gang.  
Arbejder på et billede kartotek.  
Ønsker med tiden at lave analyser på annoncering på 
f.eks. Facebook. 
Strategi for sociale medier => Kommunikationsudvalg. 

05 Orientering ved formanden Inge siger tak for opmærksomheden i forbindelse med 
hendes fødselsdag. 
KFUM/K siger tak for et godt forhandlingsforløb i 
forbindelse med købet af Ejerlejl. 1.  
I medierne går der historier om arbejdsmiljøet i 
Folkekirken, vi oplever ikke at der her i huset er problemer. 
Interview i avisen vedr. renovering. 
Dagsorden inkl. bilag ligger på DAP, på hjemmesiden 
ligger dagsorden uden bilag og lukkede punkter. 

06 Punkter til beslutning fra  
bygge- og renoveringsudvalget, bilag. 

1. Godkendelse af 
Totalrådgivningsaftale, bilag. 

2. Omprioritering af frie midler til 
finansiering af ombygning af 
indgangsparti Sognehus, bilag. 

3. Opsigelsesvarsel revisorerne 

Niels Arne orienterer hvor langt vi er i processen: 
- Handlen er ved at være endelig. 
- Foldedøre er sat i.  
- Idé modtaget om ombygning af KFUM/K lokalerne, 

og der er givet accept af at de kan søge om at 
gennemføre projektet for egne midler.  

- Processen i kirken går lidt mere trægt i forhold til 
godkendelser fra Nationalmuseet i forhold til 
prøvetagninger af murværket.  

- Første kunstner (Bodil Nielsen) anbefalet af 
Akademirådet har været på besøg. Hendes 
arbejde kan for tiden ses på Odder museum. 
Møde d. 30. med Malene Bach.  

- Møde med revisorerne fra 2. sal, vedr. fremtiden i 
forhold til overtagelsen. Oplæg fra dem er: 
01.08.2024.  

 
1. Det godkendes at Totalrådgivningsaftalen sendes 

til udtalelse ved juristerne ved Stiftet. 
2. Forslag til omprioritering af frie midler godkendes.  
3. Lukket. 

 
 

07 Kirkepladsudvalg. (Sten Fjordside) Administrationsudvalg sammen med kommunen, 
repræsentanter fra os er: Sten Fjordside, Bjarne Frandsen 
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og Klaus Johansen.  
Modtaget forslag fra kommunen om forandring af 
kirkepladsen med ønske om at ændre bedene.  
Der kommer et oplæg om et bevægelsesområde/legeplads 
på grusfeltet nord for kirken. 
Fortsat opbakning fra MR til at udvalget arbejder videre på 
projektet.   

08 Velkomst til Karina d. 21.08. m. 
efterfølgende kaffe i Sognehuset. 

Karina deltager i gudstjeneste d. 21.08. og efterfølgende i 
kirkekaffe hvor hun bydes velkommen.  

09 Åbningstider på kirkekontoret, bilag. Godkendt. 

10 Lukket, bilag. Lukket. 

11 Menighedsmødet d. 01.09.2022 Afholdes d. 01.09. kl. 17-19.  

Opfordring til deltagelse.  
12 Kvartalsrapport – 2. kvt Godkendt.  

13   

14   

15   

16   

   

 
 

Orientering fra udvalgene m.fl.  

a.  Forretnings- og økonomiudvalg - 

b. Kirke- og ejendomsudvalg - 

c. Aktivitets- og koncertudvalg Fantastisk koncert med Fangekoret med ca. 300 deltagere. 
15. sep. starter Hverdagsaftener med Mikkel Vold. 

d. Liturgiudvalg - 

e. Kommunikationsudvalg - 

f. Børne – og Ungeudvalg Deltager i planlægning af Høstgudstjeneste.  

g. Bygge- og renoveringsudvalget - 

h. Kirkerenoveringsudvalg - 

j. Menighedsplejen Ansætte ny Frivillighedskoordinator.  
30 ansøgere.  
Ansættelsessamtaler starter på torsdag, anden samtaler d. 
30. 

k. Kirkegårdsbestyrelsen ”Bjergprædikanten” er opstillet. 

l. Valgbestyrelsen - 

m. Nyt fra præsterne Planlægning af Israelsrejse for konfirmander i 2023.  
Provstiets præster tager på rejse i næste uge til 
Grækenland.  
Esben, leder af varmestuen, er fratrådt og der er sagt pænt 
farvel i sidste uge.  

n. Nyt fra kontaktpersonen Modtaget ny medarbejder – meget positivt.  

o. Nyt fra personalegruppen Åben Kirke – folder delt ud, med ønsket om deltagelse fra 
Menighedsrådet. Største program indtil nu, godt 
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samarbejde med Holstebro Kommune og Vestforsyning.  

13 Eventuelt d. 13. september – Distriktsforeningen holder møde her i 
Sognehuset. Næste MR-møde flyttes til andre lokaler.  
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