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Afbud: Henrik Guldbrandt Kjær, Mia Wriedt forlod mødet efter punkt. 5.,  

Dagsorden Beslutning 

01 Velkomst - 

02 Appel ved Anette Ejsing 
 

- 

03 Godkendelse af dagsordenen Godkendt. 

04 Orientering ved formanden Lillian orienterer om  
- Præsteansættelse, tidsplan. 
- Biskoppen har godkendt at fortsætte med 14 

lægmedlemmer.  
- Majken er bevilget en uddannelse i 

Børneyoga.  
- Lønforhandling er afsluttet. 
- Der arbejdes på afslutning af tinglysning, med 

håb om afslutning inden årets udgang. 

05 Beslutningspunkter; Bygge- og 
renoveringsudvalget 

- Det foreslås, at alteret, i 
forbindelse med den kommende 
restaurering af kirken, flyttes 
frem til cirka den placering, som 
mockup’en var opstillet på. 
Der er herved ikke taget stilling 
til, hvilke ændringer, der i øvrigt 
skal ske i kirkens kor. 
Se bilag - kommentarer. 
 

- Det foreslås, at renovering af 
foyeren overdrages til Kirke- og 
ejendomsudvalget som 
kontakter Johnny for info 
vedrørende projektets omfang. 
 

- Der er opbakning til at flytte alteret jf. forslag 
stillet af Bygge- og renoveringsudvalget. 
Sinne Dueholm og Solveig Led Sandholm er 
imod beslutningen.  
 

- Det besluttes at projektet med at renovere 
foyeren overdrages til Kirke- og 
ejendomsudvalget.  

06 Koncert: Tim Schou 
Se bilag med link 

Vi takker ja og Elisa kontakter bookeren mhp. at 
planlægge en koncert. 

07 Indsamling til Ukraine. Det foreslås, at 
den i sognehuset iværksatte indsamling 
fortsætter. 

Der er opbakning i menighedsrådet til at fortsætte den 
iværksatte indsamling.  

08 Kirke.dk (4 uger gratis). Er der i 
menighedsrådet eller blandt præsterne 
ønske om, at vi takker ja til tilbuddet?  
Se bilag. 

Det besluttes at takke ja til tilbuddet om de fire uger, 
hvorefter der skal tages stilling til om det er et tilbud vi 
skal fortsætte med.  

   

   

 
 

Orientering fra udvalgene m.fl.  

a.  Forretnings- og økonomiudvalg - 

b. Kirke- og ejendomsudvalg Udflytningssyn d. 3. januar kl. 11. 
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c. Aktivitets- og koncertudvalg Syng julen ind d. 20. kl. 17.00, med efterfølgende andagt i 
kirken v/ Henrik Guldbrandt Kjær.  
Nytårsdag bobler og kransekage i Sognehuset efter 
gudstjenesten.  

d. Liturgiudvalg - 

e. Kommunikationsudvalg Der er gang i planlægning af første møde i udvalget.  

f. Børne – og Ungeudvalg Sinne og Susanne var ovre og servere pandekager for 
Minikonfirmander og forældre.  
Næste møde d. 11. januar. 

g. Bygge- og renoveringsudvalget Tegninger til et ekstra toilet, forslag om der kan laves ekstra 
trappe til pulpituret i samme tilbygning som handicaptoilettet.  
Nationalmuseet har været på besøg i kirken i dag.  
Helge Lægaard var til stede og har forberedt væggene til 
prøverne.  
Der er malet med plastikmaling første gang i 60’erne og igen 
for 25 år siden.  
Det anbefales at der forsøges at afrense, grunde og 
overmale med en silikatmaling.  
 
Johnny optegner nye forslag til udformning af koret. 
 
Der undersøges mulighed for at lave en matrikeladskillelse 
fra ejerlejlighederne i Ejerforeningen Knudsgaard.  

h. Ejerforeningsudvalg Separering er afsluttet.  
Der er derfor ikke længere behov for et fælles budget. 
Forsikring; vi vil være dobbeltforsikrede indtil en evt. 
matrikeladskillelse.  
Sydgavlen; der er fugtproblemer, Johnny undersøger 
hvad det skyldes og evt. handlingsmuligheder.   

j. Menighedsplejen Mini Julemarked afholdt, i mindre skal end normalt 
grundet manglende ressourcer både internt og 
eksternt. Dog et godt overskud, på trods af den mindre 
skala i år. Det er svært at finde tidspunkter der passer 
alle aktørerne.  
Næste år bliver det forventeligt som de foregående år. 
Det kan overvejes om det skal være et forårs- eller 
påskemarked i stedet, hvis markedet er mættet.  
 
Opstart af KirkeCare Holstebro, den kirkelige version 
af Natteravnene, med bevilling fra Borgforden, til en 
halv stilling i et år. Positiv opbakning fra lignende 
aktører.  
Carl Georg Petersen er ansat i stillingen.    

k. Kirkegårdsbestyrelsen Susanne og Torben vil fremlægge vision og mission 
for Holstebro kirkegårde og krematorier på januars 
menighedsrådsmødet.  
Menighedsrådet vil blive inviteret på kirkegårdsbesøg 
til foråret.  
Kirkegårdsbestyrelsen vil få et punkt på dagsordenen 
et par gange i året hvor de kan fortælle mere om hvad 
der sker på kirkegårdene.  

l. Valgbestyrelsen - 

m. Nyt fra præsterne 107 tilmeldte til konfirmandrejsen.  
Julegudstjeneste for de indsatte i arresten d. 23.12., 
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med musik og hygge.  
Anette orienterer om status vedr. tanker om flytning til 
nye lokaler.   

n. Nyt fra kontaktpersonen Var på første besøg hos medarbejderne i fredags.  
Det er aftalt møder med faste intervaller.   

o. Nyt fra personalegruppen Alt godt.  

p. Nyt fra Kirkeværgen - 

13 Eventuelt - Mødedatoer 
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