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Afbud: Bjarne Frandsen, Henrik Guldbrandt Kjær, Inge Degn, Sten Fjordside, Torben Hellmund forlod mødet 
efter pkt. 20., Lisbeth forlod mødet efter pkt. 21.  

Dagsorden Beslutning 

01 Velkomst - 

02 Appel ved Niels Arne Christensen 
 

- 

03 Godkendelse af dagsordenen Godkendt. 

04 Orientering ved formanden - 

05 Anmodning fra Bjarne Frandsen om 
tilladelse til udtrædelse af 
menighedsrådet. 
 

Anmodningen godkendes af menighedsrådet. 

06 Forslag om at anmode Biskoppen om at 
udsætte besættelse af den ledige plads i 
menighedsrådet til næste almindelige 
valg, jf. menighedsrådslovens § 14. 
 

Et enigt Menighedsråd tilslutter sig anmodningen. 

07 
 

Valg af formand for menighedsrådet, jf. 
menighedsrådslovens § 11. 
 

Lillian Lund Tinggaard genopstiller.  
Lillian valgt med 11 stemmer for, 1 blank. 

08 
 

Valg af næstformand for 
menighedsrådet, jf. 
menighedsrådslovens § 11. 
 

Anette Hoffmann foreslås. 
Anette modtager valg. 
Anette valgt med 11 stemmer for, 1 blank. 

09 Valg af kasserer, jf. 
menighedsrådslovens § 11, og § 9, stk. 2 
 

Henning Byskov modtager genvalg.  
Henning bliver genvalgt. 

10 Valg af kirkeværge, jf. 
menighedsrådslovens § 11, og § 9, stk. 1 
 

Sten Fjordside modtager valg.  
Sten Fjordside valgt. 

11 Valg af kontaktperson, jf. 
menighedsrådslovens § 11, og § 9, stk. 5 
 

Lisbeth Bust modtager ikke genvalg. 
Lene Nørlund valgt. 
 

12 Valg af underskriftbemyndiget, jf. 
menighedsrådslovens § 11, og § 9 stk. 9 
 

Inge Degn modtager genvalg. 
Inge Degn genvalgt.  

13 Valg af bygningskyndig, jf. 
menighedsrådslovens § 9, stk. 8. 
 

Johnny Adsersen, fra Gjørtz/Andersen genvalgt. 

14 Fastsættelse af honorar for det 
kommende år til formand, kontaktperson, 
kasserer og kirkeværge. 
FU indstiller skattefri godtgørelse på 3.950 kr. til 
hver jf. ”Foreningscirkulæret”. 

 

Indstilling om skattefri godtgørelse på 3.950 kr. til hver 
jf. ”Foreningscirkulæret”. Godkendes.  

15 Oplæg til mandat til 
kirkegårdsbestyrelsen drøftes og 
vedtages om muligt. 
 

Det foreslås af den nuværende kirkegårdsbestyrelse 
at de får tid til at fordybe sig mere i arbejdet med 
mandatet, da det ikke er klar til vedtagelse for 
nuværende.  
Menighedsrådet opfordres til at indsende forslag og 
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ønsker til kirkegårdsbestyrelsen.  
 

16 Valg til kirkegårdsbestyrelsen Susanne Nørskov genopstiller. 
Torben Hellmund genopstiller.  
Lene Nørlund genopstiller.  
 
Alle genvalgt.  
 

17 
 

Forslag om en ny ønskerunde til § 20 
udvalg. Tanken er at give de indtrådte 
suppleanter mulighed for at ønske 
udvalg og øvrige medlemmer mulighed 
for at skifte udvalg. Bilag. 
 

Det besluttes at valg til udvalg føjes som punkt til 
næste møde.  

18 Oprettelse af kommunikationsudvalg og 
valg af medlemmer. 
 

Torben Nørskov stiller op 
Ellen Brokhøj stiller op  
Anette Ejsing stiller op 
 
Alle valgt. 
 

19 Endeligt Budget for 2023 fremlægges og 
gennemgås i hovedpunkter, hvorefter det 
indstilles til godkendelse, bilag 
 

Budget 2023 gennemgået og godkendt med 
påtegningen: ”Holstebro Sogns Menighedsråd. CVR 
nr. 30731948. Budget 2023, endeligt budget afleveret 
d. 08.11.2022. 19:37 

20 Kvartalsrapport, 3Q, fremlægges og 
gennemgås i hovedpunkter, hvorefter det 
indstilles til godkendelse, bilag 
 

Godkendt.  

21 Punkter til beslutning fra  
bygge- og renoveringsudvalget, bilag: 

 
- Vedtagelse om at gå videre med 

forslaget om at fremrykke 
rygpositivet, som det fremgår af 
de vedhæftede bilag, således at 
der udarbejdes et egentligt 
projekt. Bilag.  
 

- Oplæg til kommunikationspolitik 
vedr. ombygningen. Det foreslås 
at udvalget på hvert møde 
drøfter, om der er nyt, som det 
er relevant at kommunikere ud til 
menigheden. Når det er tilfældet, 
udarbejder udvalget en kort 
meddelelse, som efter 
forelæggelse for menigheds-
rådet offentliggøres på kirkens 
hjemmeside. 
 

 
- Det besluttes at Bygge- og 

renoveringsudvalget går videre med dette 
forslag. 

- Oplægget godkendes. 
- Besigtigelse af alter-mock up drøftes.  

Der træffes beslutning om alteret skal flyttes 
ved næste møde, d. 13.12.2022. 

22 Kollektliste fremlægges til godkendelse. 
Bilag. 
 

Godkendt.  
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23 Koncerter.  
Der er modtaget flere ønsker fra 
eksterne om at afholde koncerter i kirken 
i slutningen af 2023, og der skal tages 
stilling til, i hvilket omfang ansøgningerne 
kan imødekommes. 
 

Det godkendes at planlægge koncert med: 
- Poul Krebs 

24 Julefrokostudvalg nedsættes. Sinne melder sig til udvalget. 
Ellen melder sig til udvalget.  
Anette melder sig til udvalget.  

25 Lukket punkt – lønforhandlingsoplæg. 
Bilag. 
 

Lukket.  

 
 

Orientering fra udvalgene m.fl.  

a.  Forretnings- og økonomiudvalg - 

b. Kirke- og ejendomsudvalg d. 3. januar 2023 kl. 11 – udflytningssyn af 
Nellikestræde 

c. Aktivitets- og koncertudvalg Hverdagsaftener, næste gang: Christian Hjortkjær: 
”Utilstrækkelig” 
Udfordring med stigende honorarer til foredragsholdere.  

d. Liturgiudvalg - 

e. Kommunikationsudvalg - 

f. Børne – og Ungeudvalg Høstgudstjeneste evalueret, glæder sig til at den ligger i 
B&U-regi. 
Der arbejdes på nye tiltag og mange nye forslag. 
Minikonfirmandafslutning, 1. søndag i advent.   
Mange arrangementer, og dermed ønsket om flere hænder. 

g. Bygge- og renoveringsudvalget Lige nu arbejdes der med brandforhold, der er bl.a. 
udarbejdet en pladsfordelingsplan for lokale 1+2.  
Der undersøges om det er muligt at lave en adskillelse af 
matriklen.   

h. Kirkerenoveringsudvalg  

j. Menighedsplejen Ny frivillighedskoordinator er kommet godt i gang.  
Nyt stillingsopslag til KirkeCare-projekt.  
Projektet møder stor opbakning.  
 

k. Kirkegårdsbestyrelsen Møde torsdag d. 10.11. Wad arkitekt kommer og 
fremlægger udviklingsplan for kirkegården.  
Konstituering skal gennemføres.  

l. Valgbestyrelsen  

m. Nyt fra præsterne Anette orienterede om omorganisering af Varmestuen.   

n. Nyt fra kontaktpersonen - 

o. Nyt fra personalegruppen -  

13 Eventuelt - 

 
Underskrifter: 
 
____________________________  _____________________________ 
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Lillian Lund Tinggaard                       Erik Ladegaard 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niels Arne Christensen   Anette Ejsing 
 
_____________________________  _____________________________ 
Mia Wriedt    Henrik Guldbrandt Kjær 
 
_____________________________  _____________________________ 
Bjarne Frandsen   Elisabeth Bust Villadsen 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ellen Ingrid Brokhøj   Hanne Øllgaard Madsen 
 
_____________________________  _____________________________ 
Anette Hoffmann   Henning Byskov   
 
_____________________________  _____________________________ 
Inge Nyboe Degn   Lene Marie Dalsgaard Nørlund  
 
_____________________________  _____________________________ 
Torben Nørskov   Sinne Irene Dueholm 
 
_____________________________  _____________________________ 
Solvejg Led Sandholm   Sten Fjordside 
 
_____________________________  _____________________________  
Susanne Holzendorff Nørskov  Torben Hellmund 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


