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REFERAT 
nr. 7/2022 

af menighedsrådsmødet den 6. oktober kl. 20.00 

hos Lisbeth Andersen, Krogen 10 

Tilstede: Lis Skammelsen, Lars Henriksen, Lisbeth Andersen, Jens Thomsen, Maja Holm-Cilleborg 

og Annelise Ravnsgård Pedersen 

Afbud fra: Jette Svensson 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 9a – Godkendelse af Skole-

kirkesamarbejdets vedtægter 

2. Orientering ved formanden 

Kend jeres sogn, 27. oktober - fælles tilmelding 

Kalendere til begge menighedsråd – 21 stk. - indkøbes af Heltborg 

Menighedsråd – Lis bestiller 

Styringsgruppen i forhold til ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder er nu 

nedsat. Fra vores pastorat deltager Ingrid Jespersen og Lars Henriksen 

3. Kassererens punkt 

a. Godkendelse af endeligt budget 2023 

Heltborg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 31815894, Budget 2023. Endelig 

budget afleveret d. 03-10-2022 10.47 

Indestående dags dato: 

Erhvervskonto kr. 106.117,34 

Projektkonto kr. 17.907,30 

4. Graverens punkt 

Det ny-såede græs er kommet op. Projektet ser ud til at lykkes 

Udendørs lys slår relæet. Det bliver der set på 

5. Præstens punkt 

100 Salmer er kommet. De tages i brug, når de bliver fordelt i kirkerne 

6. Præstegårdsudvalg 

Forpagtningskontrakten er endnu ikke returneret fra provstiet 

7. Aktivitetsudvalg 

Der er tilsendt referat fra aktivitetsudvalget 
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Annelise er tovholder på adventsgudstjenesten i Heltborg Kirke og sørger for et 

skriv til kirkebladet 

8. Energibesparelser – hvad gør vi? 

Vi er enige om, at projektørerne på kirken kun er tændt ved specielle lejligheder 

og søndagene i advent, jul, nytår og Helligtrekonger 

I forhold til varmen forsøger vi at kopiere det, man gør i Boddum  

9. Lønforhandling 

Menighedsrådet har fra FAKK modtaget anmodning om lønforhøjelse til 

graveren. Anmodningen imødekommes 

Lis sender papirer til personalekonsulenten 

9a.       Godkendelse af Skole-kirkesamarbejdets vedtægter 

       Menighedsrådet godkender vedtægterne for skole-kirkesamarbejdet 

10. Næste møde – konstituerende 

Torsdag den 10. november hos Lis 

11. Evt. 

Der er forespurgt hos lokale strikkekvinder om fremstilling af dåbsklude til 

pastoratets kirker 

 

 

Referent: Annelise 


