
                                                                                                                                                                                                                                                              
Menighedsrådsmøde                                                                                           Seest Sogn                                                 
16.08.2022 Kl. 19.00 

 Sted: Sognehuset, Kirketoft 2, Seest, 6000 Kolding 

Til stede Afbud 
Jonas Christensen Bodil Bendtzen  

Birthe Keller Ellen Jeppesen 

Henning Wolff Karen Skjønnemand 

Mikael Jakobsen  

Vicki Vestergaard  

Jutta Nakskov  

Anna-Sofie Arendt   

Jan Filges  

Jonathan Bock  

Pia Albertsen  

   

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse 

beslutningspunkt 13 og 14. 
    Beslutningspunkter:  

2. Godkendelse af 
kvartalsregnskab for første halvår 
2022 

Kvartalsregnskab 2022 godkendt.  

3. Lukket punkt Der er udarbejdet særskilt referat  

4. Lukket punkt Der er udarbejdet særskilt referat  

Orienteringspunkter:  
 

Orientering fra udvalgene: 

 

5. Nyt fra personalet ved 
kontaktperson og Medarb. 
repræsentant  

- Orientering fra medarbejderrepræsentant. 
- Frist for indkomne lønforslag er 15/9-22. 
 



6. Nyt fra Kirkeværgen - Der har været brandsyn i kirkens bygninger 
og brandsynet blev godkendt.  
 Efter nyt regulativ skal der ikke længere 
afholdes brandsyn i sognehuset. Der må 
fortsat højst være 149 personer til stede i 
sognehuset.   

7. Nyt fra Sognepræsten  - Konfirmand start i uge 35 og 36. 
- Høstgudstjeneste d.18/9. 
- Der afholdes Demensgudstjeneste for 
Munkensdam plejecenter den 20/9 i kirken.  
- Der indkøbes nyt køleskab til præstegården. 

 8. Udvalg - Orientering vdr. den kommende restaurering 
af kirken. 
- Der kommer en anden foredragsholder den 
6/9 pga. sygdom. Foredraget kommer stadig til 
at handle om sprog.  
- Skovudvalg: Det var en fin skovudflugt med 
indvielse af Evighedstræet. 
- Sogneudflugten er udsolgt.  
 

9. Økonomi Orientering om økonomi. 

10. Nyt fra formanden - Hjemmesiden er under udarbejdelse. Det 
bliver fremover muligt at tilmelde sig 
arrangementer via hjemmesiden.  
- Der afholdes visions weekend.  
- Der er kommet en invitation til indvielse af 
det nye Mountainbikespor i Hylkedalen den 
25/8 kl. 16.00  

11. Underskrivelse af div.  
12. Evt. - Kulturarvschef Steen Rosenvinge Lundby 

kommer på besøg ang. placering af maleri af 
Seest Kirke.  
- Spirekoret starter 1 september. Det store kor 
venter indtil der er flere medlemmer.   

 

13. Indkøb af klapstole.  Der indkøbes ikke klapstole til sogneudflugten.  
14. Maling af sognehuset  

15. Suppleant - Karen Skjønnemand har ønsket at trække sit 
mandat som suppleant gældende fra dd.  
Dette imødekommes af et enig menighedsråd.  

 

 



Referent: Pia Albertsen   

 

Referat godkendt af: 


