
                                                                                                                                                                                                                                                              
Menighedsrådsmøde                                                                                           Seest Sogn                                                 
03.05.2022 Kl. 19.00 

 Sted: Sognehuset, Kirketoft 2, Seest, 6000 Kolding 

Til stede Afbud 
Pia Albertsen Jonas Christensen 

Birte Keller Jutta Nakskov 

Bodil Bendtsen Karen Skjønnemand 

Jan Filges Ellen Jeppesen 

Henning Wolff  

Michael Jakobsen  

Anna-Sofie Arendt   

Jonathan Bock  

Vicki Vestergaard  

   

   

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt 

    Beslutningspunkter:  

2. Drøftelse af budgetønsker Gennemgang af budgetønsker for 2023. 
 

3. Arbejdstøj til ansatte  Der er godkendt budget for indkøb af 
arbejdstøj og kirketøj. 

4. Personale – Lukket punkt  

 
Orienteringspunkter:  

Orientering fra udvalgene:  
5. Nyt fra personalet ved 
kontaktperson og Medarb. repræs  

Følger op på MUS samtaler. 
Der er modtaget APV skemaer og der 
indkaldes til drøftelse. 
Elias deltager den 12. maj i obligatorisk kursus 
for nyansatte medarbejdere. 



Hvis der ønskes mere tekst til opslag på 
hjemmesiden end det der er beskrevet i 
kirkebladet, bedes dette afleveret til Anni i 
god tid.  

Jonathan deltager i samarbejdet imellem skole 
og kirke for 5. klasserne, han er derfor ikke på 
kirkegården den 18 og 19. maj 2022. 
Samarbejdet bygger på deltagelse fra de lokale 
sogne.  
Jonathan orienterer om arrangementet 

6. Nyt fra Kirkeværgen Reparationerne af murene på sognehuset og 
præstegården er gået i gang. 

7. Nyt fra Sognepræsten  Provstivisitas - Anne-Sofie og Bodil deltog 
 
Konfirmation den 13. maj 2022. Der er 2 
konfirmationer og 40 konfirmander. Alt 
omkring konfirmationerne er planlagt.  
 
 

8. Nyt fra Udvalgene Aktivitetsudvalget 
Jazz koncert tirsdag den 10. maj 2022 kl. 19.30 
Fællessangsaften den 2. juni 2022  
Arbejder på efterårets arrangementer 

Skovudvalget 
Der hænges et skilt på det fredede træ i 
kirkeskoven. Skovudvalget arbejder på en 
dato. 

Kirkegårdsudvalget 
Vandposten i urnelunden laves i uge 19. 
Der afventes en dato på, hvornår belægningen 
i det grønne affaldsområde laves. 
Levering af traktoren er udskudt.  
Kirken kalkes udvendigt imellem april og 
september måned. 
Renovering af orglet er startet op.  

 

9. Økonomi Kvartalsregnskabet ser fint ud.  
Der er lavet beregning af el- og vand i 
præstegården. Det er afleveret til provstiet. 
Der er modtaget afslag på 5% midler til 
ansøgte stormskader. Pengene skal tages over 
driften. 



10. Nyt fra formanden Afbud fra formanden. 

11. Underskrivelse af div.  

12. Evt.  

 

 

Referent: Vicki Vestergaard 

 

Referat godkendt af: 


