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Dagsorden

PUNKT BESKRIVELSE BESLUTNING ANSVARLIG

1.                                                                   

Godkendelse af dagsorden Godkendt BH

2.                                                          

Regnskab 2020 ved Hanne 

Gade

Hanne Gade deltager på mødet 

og fremlægger regnskabet for 

2020.

Regnskab for 2020 

gennemgået og godkendt. 

Forsynet med 

identifikationen Sjørring-

Thorsted-Skjoldborg-K, CVR-

nr. 34762082, Regnskab 2020, 

Afleveret d. 17-03-2021 19:34.

HG

3.                                                                          

Opstart renovering af Kallerup 

Kirke

Der er ca. 1,4 mill. i 

driftsbudgettet fra 2020 + 

75.000 kr. til renovering af 

loftet.                                                   

Projektet har været sat på 

pause, da ingen af de indbudte 

håndværkere til licitaion ville 

lave projektet.

Der blev i 2020 besluttet, at 

vente til der var kommet en 

ny præst.                                        

Det er nu en alm. 

renoveringsopgave og der 

tages igen kontakt til 

arkitekten og der bliver 

indbudt håndværkere til ny 

licitaionsrunde. Der er håb 

om, at nogle af de 

håndværkere, der bliver 

indbudt, vil og har tid til at 

lave renovering.                                     

I forbindelse med 

renoveringen bliver loftet 

også renoveret. 

JN

Sjørring - Thorsted - Skjoldborg - Kallerup

Menighedsrådsmøde

Puk Sara Adamsen Agerholm og Lisbeth Hornstrup



4.                                                                      

Revidering af lejeaftale 

Sognehus

Skal der åbnes op for, at 

sognehuset kan bruges til 

andet en menighedsrådsmøder 

og sammenkomster efter 

begravelser / bisættelser.

Der er enighed om, at vi skal 

bruge sognehuset til mere, så 

der er nedsat et udvalg. 

Udvalget består af Karin, 

Anders, Kirsten og Marie 

Louise. De mødes og snakker 

vedtægterne igennem. Det 

tages med på næste 

menighedsrådsmøde.

MLG

5.                                                                                

Opmåling af kirkegårde 

onsdag den 21. april 2021

Opmåling af alle 4 kirkegårde 

med Anni Sloth.

Der skal bruges ca. 1/2 dag. 

Graverne, kontaktperson + 

formanden deltager. 

Kirkeværgerne deltager også 

ved den kirke, som de er 

værge for.

JN

6.                                                     

Hjemmesiden

Skal vi have et menupunkt, der 

hedder arkiv, hvor alle kan 

finde tilbage til gamle opslag ?                                                                                                   

Evt. forslag til god generel 

information, som vi kan ligge 

på hjemmesiden, nu hvor der 

ikke sker så meget.

Hjemmesiden skal have en 

grundig opdatering. Marie 

Louise må opdatere med alt 

relevant info.                                  

Kalenderen laves som en 

tabel, der kan rettes i, så den 

altid er opdateret med 

korrekt info om gudstjenester 

og præster. 

Hjemmesideudvalget mødes 

og gå hjemmesiden igennem. 

Alle melder ind med relevant 

info til hjemmesiden, hvis 

man har noget.

MLG

7.                                                               

Åbent punkt

Ulla er ansat som fleksjobber. 

Hun har ønske om 

fastansættelse. Alle var enige 

om, at Ulla kunne 

fastansættes. Karen sørger for 

det videreforløb.

KV

8.                                                                                    

Gennemgang af vedtægter                    

Sekretær                                                           

Kontaktperson                                                       

Kirkeværger                                                       

Kasserer                                              

Ekstern regnskabsfører

Udsat til næste møde. BH



9.                                                                           

Orienteringspunkter

A                                                                        

Orientering ved Formanden Formanden orienterede om 

div.
BH

B                                                           

Orientering ved Præsten                  

Drøftelse af altergang

Der har under coronaen ikke 

været altergang. Der blev 

besluttet at benytte Tilsted 

metoden, hvor der uddeles et 

plastikbæger med vin og brød 

ved ankomst til kirken og så 

foregår nadveren siddende på 

bænkene. Der tilbydes 

altergang 1 gang hver måned. 

Første gang søndag den 28. 

marts.

AN + MG

C                                                          

Orientering ved 3 kirkeværger Ole orienterede om, at orglet 

i Thorsted Kirke er nedtaget.
OH

D                                                               

Orientering ved kontaktperson                                          

Åbne sager

Karen har været til møde med 

kontaktpersonen i Tilsted 

Kirke. Der skal laves en 

arbejdsbeskrivelse på 

Organisterne Annette og 

Samuel.

KV

E                                                                          

Orientering ved aktivitets-

udvalg                                                    

(Kirkens liv og vækst)

Afventende pga. corona KM

F                                                                

Orientering ved præstegårds-

udvalg
Ole orienterede om div. OH

G                                                                                       

Orientering ved personale-

repræsentanter
Morten orieterede om div. MG

H                                                             

Orientering ved Provstiudvalg

Der er ansat en ny provsti 

sekretær pr. 1. maj 2021. BH

10.                                                           

Evt.

11.                                                        

Næste møde

Torsdag den 22. april 2021 kl. 

18.00 ved fysisk møde i 

Sognehuset eller kl. 19.00 ved 

virtuelt møde.



12.                                                   

Lukket punkt

Underskrifter

Anders Egon Møller

Børge Hornstrup

Karin Fenger Madsen

Ole Heskjær

Karen Dorthea Villesen

Marie Louise Snejstrup Gottenborg

Lis Klostergaard

Puk Sara Adamsen Agerholm

Jytte Bøjlund Nielsen

Lisbeth Hornstrup

Kirsten Inge Storgaard Humlum

Morten Gregersen

Svend Nielsen

Niels Henning Nielsen


