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Afbud: Henrik Guldbrandt Kjær, Lene Nørlund forlod mødet efter pkt. 7, Torben Hellmund forlod mødet efter 
punkt e. 

Dagsorden Beslutning 

01 Velkomst - 

02 Besigtigelse af Nellikestræde - 

03 Appel ved Mia Malene Wriedt 
 

- 

04 Godkendelse af dagsordenen Ændring af formulering af pkt. 7 til; Etablering af 
handicaptoilet, i overensstemmelse med vedlagte 
bilag. Etableringen kan ske som del af det 
igangværende renoveringsprojekt eller som et 
selvstændigt projekt for andre midler. 
 
Samt, under pkt. 7, tilføjelse af: Valg af nyt medlem til 
bygge- og renoveringsudvalget. 
 
Derudover godkendt. 

05 Orientering ved formanden Lån A – køb af ejerlejlighed nr. 1 er nu endeligt lukket. 
Resterende beløb er anmodet overført til Lån C – 
Renovering af Kirken.  
Skødet er tinglyst betinget af at der sker en uddybning 
af erklæring i henhold sommerhusloven.  

06 Orientering om og drøftelse af 
udflytningssyn vedrørende 
Nellikestræde. 

Lillian orienterede om historikken af de seneste års 
planer, renoveringer og drøftelser vedr. boligen.  
Johnny Adsersen fra Gjørtz/Andersen, orienterede om 
fire scenarier, fordele og ulemper ved hver. 
Der var mulighed for at stille Johnny spørgsmål, 
hvorefter emnet blev drøftet.  
 
Der var enighed om at bibeholde tre præsteboliger.   
Et bedre beslutningsgrundlag vedr. Nellikestræde blev 
efterspurgt. Det aftales at der inden næste 
menighedsrådsmøde skal indhentes sundhedsrapport, 
en ”tilstandsrapport”, energirapport og 
vedligeholdelsesudgifter vedr. de tre præsteboliger så 
langt tilbage som de umiddelbart kan findes, en 
vurdering fra to mæglere (af forventet pris og liggetid, 
samt grundpriser i sognet).  
Erik Ladegaard deltog ikke i drøftelsen af dette punkt. 

07 Beslutningspunkter vedr. Bygge- og 
renoveringsudvalget: 

- Etablering af handicaptoilet, i 
overensstemmelse med 
vedlagte bilag. Etableringen kan 
ske som del af det 
igangværende 
renoveringsprojekt eller som et 
selvstændigt projekt for andre 
midler.  

- Forslaget blev vedtaget.  
- Hanne Øllgaard valgt.  
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- Valg af nyt medlem til bygge- og 
renoveringsudvalget. 

08 Tilbud fra Jysk Fynske Medier vedr. 
Kirkesiden, aftale for 2023.  
(bilag - lukket) 

Tilbuddet på selve Kirkesiden blev godkendt.  
Det undersøges hvilke muligheder der er for at tilslutte 
sig tilkøb af produktionen.  
Kommunikationsudvalget opfordres til at gå i dialog 
med Troels fra Jysk Fynske Medier, vedr. en 
kommunikationsstrategi.  

09 
 

Opdatering af listen over udvalgsposter 
med henblik på evt. omrokeringer (bilag) 

Der udsendes en ønskeliste til udvalg, denne bedes 
returneret inden næste FU-møde.  

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Orientering fra udvalgene m.fl.  

a.  Forretnings- og økonomiudvalg - 

b. Kirke- og ejendomsudvalg Der er gennemført udflytningssyn af Nellikestræde d. 
03.01.2023. 

c. Aktivitets- og koncertudvalg Der mangler indsamlingsleder til indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp i marts.  
Diakoniens dag d. 05.02., der er behov for hjælpere. 
Ellen, Solvejg, Susanne og Torben Nørskov meldte sig.  
”Hverdagsdag” m. Laila Vestergaard efter gudstjenesten  
d. 26.02., der er også behov for hjælpere. 
Til det meldte Ellen (og Steen), Lisbeth og Sinne sig. 

d. Liturgiudvalg Møde d. 08.02. 

e. Kommunikationsudvalg Der har været møde med Sofie.  
Sofie er gået i gang med opdatering af hjemmesiden.  
Sofie lægger op til at der skabes en vision for 
kommunikationen. 

f. Børne – og Ungeudvalg Møde d. 11.01. 
Der skal laves et årshjul.  
Der planlægges på et organisationsmøde.  

g. Bygge- og renoveringsudvalget På mødet d. 24.01. kommer der forslag til korpartiet og 
knæfald. Der vil også være forslag til lift løsning, som vil 
kræve mindre plads end rampe.  

j. Menighedsplejen Møde i næste uge.  
Ved næste menighedsrådsmøde vil der være 
præsentation af KirkeCare.  

k. Kirkegårdsbestyrelsen Møde d. 26.01. – Nytårskur.  
Farvel til Erik, og velkommen til Mia som 
præsterepræsentant.  
Visionsoplæg til menighedsrådsmødet til marts.  
Kirkegårdsrundvisning for Menighedsråd og personale  
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d. 31.05. kl. 17 – der kommer invitation.  

 Ejerforeningen Ungdomsborgen Der skal gennemgås vedtægter, efter 
Menighedsrådets køb af ejerlejlighed nr. 1.  
Der arbejdes ikke videre med matrikeladskillelse.  

l. Valgbestyrelsen - 

 Kirkeværgen Vandvarmeren i kirken er gået.  

m. Nyt fra præsterne Glæder sig til Israelsrejsen med konfirmanderne.  
Der er også en tur til Israel d. 10-20. april.  
Anette orienterer om status på SamtaleSalon 

n. Nyt fra kontaktpersonen - 

o. Nyt fra personalegruppen Lene kommer forbi til et kaffemøde den første onsdag 
i måneden, dagen efter forretningsudvalgsmøde.  
Derudover kommer hun efter behov.   

13 Eventuelt I denne uge er der Evangelisk Alliances Bedeuge, 
med bedemøder i forskellige kirker i byen. På fredag 
er det i Holstebro kirke, ved stillegudstjeneste.  

 
Underskrifter: 
 
____________________________  _____________________________ 
Lillian Lund Tinggaard                       Erik Ladegaard 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niels Arne Christensen   Anette Ejsing 
 
_____________________________  _____________________________ 
Mia Wriedt    Henrik Guldbrandt Kjær 
 
_____________________________  ____________________________  
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 
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