
                                                                                                                                                                                                                                                              
Menighedsrådsmøde                                                                                           Seest Sogn                                                 
07.06.2022 Kl. 19.00 

 Sted: Sognehuset, Kirketoft 2, Seest, 6000 Kolding 

Til stede Afbud 
Jonas Christensen Jonathan Bock 

Birthe Keller Mikael Jakobsen 

Jan Filges   

Vicki Vestergaard  

Bodil Bendtsen   

Anna -Sofie Arendt  

Pia Albertsen   

Henning Wolff via telefon   

Ellen Jeppesen   

Karen Skjønnemand   

Jutta Nakskov   

 

 

 

 

DAGSORDEN REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 15 

og 16 som beslutningspunkt. 
    Beslutningspunkter:  

2. Godkendelse af budget for 2023 Foreløbigt budget for 2023 drøftet og 
godkendt.  
Seest Sogns menighedsråd, CVR nr: 36881410. 
Budget 2023. Budget afleveret d. 7/6-2022. kl. 
21:56 

3.  Køb af nodeprogram og 
lænestol 

Der indkøbes nodeprogram til organisten. 
Der bevilliges penge til indkøb af stol til 
organistens kontor.  

4. Skiltning af privat grund ved 
sognehuset 

Der bestilles et skilt, der placeres ved 
indgangen fra Bredevej samt et skilt til 
parkeringspladsen ved sognehuset. 
På skiltet ved sognehuset skrives: ”Kun adgang 
med ærinde til sognehuset”. Der indkøbes et 
”lastbil forbudt” skilt til parkeringspladsen ved 



graverhuset, da lastbilerne ødelægger 
belægningen.  

5. Økonomi til behandling af 
maleri fra Koldinghus 

Der bevilliges penge til restaurering af billedet. 
5000 kr.  

Orienteringspunkter:  

 

Orientering fra udvalgene: 

 

6. Lukket punkt Referat udført særskilt  
7. Nyt fra personalet ved 
kontaktperson og Medarb. repræs  

- Der er pt. praktikant på kirkegården.  
- Gennemgang af APV, der er udarbejdet for 
sognehuset og kirkegården.  

8. Nyt fra Kirkeværgen - Der er malet plankeværk, terrasse og carport 
ved præstegården. 
 

9. Nyt fra Sognepræsten  - Der stoppes for sognebåndsløsning i 
perioden gældende fra 1/6-22 til 1/6-23. Der 
kan stadig vælges dåb og konfirmation ved 
Seest kirke.  
- fra 1/9-22 er der lørdagsdåb en gang om 
mdr. En dåbsgudstjeneste kl. 9.30 pr. mdr. 
med efterfølgende alm. søndagsgudstjeneste 
samt en højmesse med mulighed for dåb en 
gang om mdr.  

10. Nyt fra Udvalgene - Skovudvalget: Stien i skoven er blevet 
ødelagt i forbindelse med etablering af 
mountainbike sporet. Den genetableres når 
arbejdet er afsluttet.  

11. Økonomi - Orientering om nyt fra regnskabskontoret.  
- Der har været afholdt formandsmøde. 
- Provstiet opfordrer til deltagelse i 
Inspirations konference på Trinity den 28-29 
oktober 2022. 
- Der er lavet forbrugsaftale for præstegården. 
Den gælder til 1/5-23. Der laves en ny 
beregning pr. år 
 

12. Nyt fra formanden - Der kommer ny hjemmeside fra 1/9-22. Der 
åbnes op for online tilmelding til 
arrangementer.  

13. Underskrivelse af div.  

14. Evt.  
15. Reparationsarbejde af 
Rytterskolen samt malerarbejde af 
sognehuset.  

Kirkeværgen kontakter vores 
byggesagkyndige, for rådgivning til 
malerarbejder og reparation af Rytterskolen. 



Der søges 5 % midler til reparation af 
Rytterskolen.  

16. Kirkerestaurering Orientering om kommende restaurering af 
kirken. 

Referent: Pia Albertsen   

 

Referat godkendt af: 


