
  

 Dat7.9.2020 Kl. 19.00 
hos Asta Jensen * 

Blad nr.061 

Selde-Åsted Fraværende:  
Birgitte BK 

Formandens initialer: 
GP 

 
Dagsorden  Beslutning 
Godkendelse af dagsorden. OK 
 Sognets 10 min. Juleaftensgudstjeneste i hallen. Birgitte tager 

kontakt til Asbjørn. Der skal tages mange praktiske 
forholdsregler, og alle gravere skal på arbejde for 
at hjælpe med det praktiske i forhold til at få folk 
ind og ud og på plads og foretage afspritning 
mellem tjenesterne. Kl. 13.30 og 15.30. Der skal 
live-streames. Birgitte tager kontakt til Thomas i 
forhold til de tekniske foranstaltninger.  

Siden sidst: 
Sognepræst: 
Formand: 
Kasser: 
Kirkeværgerne: 
Kontaktperson: 

Sognepræst: Går fra på orlov 29.10. Der er ikke 
nok nye menighedsrådsmedlemmer fra Junget til 
det nye råd efter genvalg. Vi ser om biskoppen 
lader rådet fortsætte ufuldstændigt. Godt med 
Claus Olsen – han kan gå lige ind i det. Vi går efter 
at afholde arrangementer i det omfang det er 
forsvarligt – i stedet for at aflyse. 
Der er stemning for at flytte den fælles julekoncert 
til hallen.  
Der er stemning for at KKM-udvalg arbejder videre 
med fælles arrangementer i storpastoratet. 
Formand: Valget til menighedsrådet gik godt. 
Præstevikar er valgt. Provstesyn den 27.10. kl. 13 i 
Selde og 15 i Åsted. Karen står for kaffe. Lejemål 
på Sandbyvej er opsagt. Byggeriet af præstegård 
går godt. Referater fra byggemøder sendes 
fremover til alle medlemmer af 
præstegårdsudvalget. Der afholdes åbent hus, når 
præstegården er færdig.  
Kasserer: Kvartalsrapport fremlagt. Der er ikke 
nævneværdige afvigelser. Vi har fået lidt ekstra 
penge til vikar på kirkegården.  
Kirkeværger:  
Selde: intet nyt 



Åsted: intet nyt 
Kontaktperson: Kristina Østergaard er ansat som 
vikar på Selde og Åsted kirkegårde. Peter tager på 
kursus i ledelse. 

Godkendelse af budget    
2021 

Gennemgået og godkendt. 
Selde-Åsted-Junget-Thorum sognes menighedsråd, 
CVR-nr. 34677271, budget 2021, Endeligt budget 
afleveret d. 27.9.2020 10:48  

Drøftelser af  
revisionsprotokollat 
2019 

Fremlagt og godkendt. 
 

Snak om afvikling af 
julegudstjenester  

Se punkt 2. 
 

Arrangementer i 
2020/2021 

27.1.2021 Rebelskoret synger i Selde kirke 

Ny regnskabsfører fra 1.3. 
2021 

Det drøftes om vi skal ansætte Mette Lyngsø 
Østergaard fra Jebjerg eller om vi skal finde et 
andet firma med flere ressourcer. Velas kommer 
og fortæller om, hvad de kan, på fællesmødet 
21.10.2020.  

Underskrivelse af 
kundeerklæring til 
Vendsyssel sparekasse 

Husk legimitation  
Se vedhæft fra Vendsyssel sparekasse 
Underskrevet 

Næste møde Møde SÅ 11.11.2020 kl. 19 
Fællesmøde med Junget-Thorum 21.10.2020 kl. 
18.30. 

Evt. Julefrokost 19.11. kl. 18-22 i selskabslokalet i 
Hallen.  
Ny Højskolesangbog, Birgitte bestiller 30 stk. samt 
nodebog og kommentar (evt. skal der stå Selde 
Præstegård på). 

Kaffe + Kage: Hanne 


