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Møde: Menighedsrådsmøde 

Tid: 2. februar 2021 kl. 19.00 

Sted: Virtuelt 

 
DAGSORDEN / REFERAT 
 

Til stede: 
Hanne Boldt, Jens Hansen, Torben Hviid Nielsen, Mona Rasmussen, 
Christina Rygaard Kristiansen, Jens Nissen og Elsebeth Bay 

Fraværende:  

Mødeleder: Hanne Boldt Referent: Elsebeth Bay 

 

 
Dagsorden 
 

 
Præsten har følgende under punkt 2: beslutning om 
konfirmationsdatoen skal ændres. 
 
Kontaktperson har følgende under punkt 4: 
Godkendelse af personalepolitikken og drøftelse af 
retningslinjer for kurser for medarbejdere.  
 

 
Referat fra sidst 
 

 
Underskrives sammen med dette referat senest søndag 
den 7/2. 
 

 
Formanden 

1) Post og skrivelser 
2) Orientering fra møde 

med regnskabsføreren. 
3) Beslutning om en ad 

hoc-ansættelse af vores 
sommermedarbejder 
som indtaster i 
kirkegårdssystemet 

4) Brug af arven – 
uddelegering af opgaver 

 

 
Ad 1. Danmarks kirkelige mediecenter søger bidrag til 
videreudvikling. Vi kan overveje om det er noget, vi 
ønsker. 
 
Ad 2. Har haft online møde med Trine for at samle op på 
løse ender, bla. ubetalte fakturaer og manglende 
momsrefusion. Der er blevet/bliver fulgt op på det. 
 
Ad 3. Det er et kæmpe arbejde at lægge alle data i 
kirkegårdssystemet, og Rikke Nissen vil kunne ansættes 
til tastearbejdet. (Jens Nissen forlod mødet, da Rikke er 
hans datter.) Det blev besluttet at ansætte Rikke i 14 
dage (uge 7 og 8), og vi gør status efter en uge. Mona 
foranlediger, at der laves ansættelsesbrev. 
 
Ad 4. Hanne havde kigget på Hanne Wedels 
hjemmeside. (Vi mangler hvid og lilla messehagel, og 
den røde er skrøbelig.) 
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Der var enighed om, at vi beslutter, hvad arven skal 
bruges til, inden der foretages yderligere undersøgelser. 
Punktet tages op på første fysiske møde. 
 

 
Præsten 
 

 
Konfirmanddato besluttes i dialog mellem menigheds-råd 
og præst. Jeg henstiller til, at vi udsætter til efter 
sommerferien. 
Drøftelse. 
Det blev besluttet at flytte årets konfirmation til den 22. 
august. 
Konfirmation af specialklasseelever aftales mellem Erling 
Bjerrum Petersen og forældrene. 
 

 
Kirkeværgen 
Status på varmen i 
præstegården 
 

 
Alt repareret efter indbruddet i kirken. 
 
Termostaterne er udskiftet uden at det har hjulpet. Hanne 
tager igen kontakt med arkitekten. Nu ønsker vi 
almindelige termostater monteret. 
 

 
Kontaktperson 
1) Tilbagemelding til rådet fra 
medarbejdernes APV 
2) Brug af vinterhjemsendt 
medarbejder i 
hjemsendelsesperioden? 
3) Vikarer siden sidst 
 

 
Ad 1. APV gennemgået, og de er fine – ingen store 
problemer.  
Kontaktpersonen følger i samarbejdet med 
menighedsrådet op på bemærkningerne. 
Drøftelse vedr. kurser for medarbejdere. Pris på konkret 
kursus undersøges. 
 
Har været på virtuelt kursus for nye kontaktpersoner, og 
det var rigtig godt. 
Har fået 32 timers job pr. 15/2. 
 
Ad 2. Det blev besluttet, at Lone møder på arbejde den 
uge, Jens holder ferie. 
 
Ad 3. Der er fundet vikar organistvikar til den 14/2, men 
mangler til den 21/2.  
Hvis der ikke findes vikar, benytter vi det nye lydanlæg. 
Hanne laver test sammen med Jens Nissen. (Mulighed 
for vejledning hos Sound Tech, der har leveret anlægget, 
og i Stiftet.) 
 
Personalepolitik. Personalet er orienteret om politikken, 
og de havde kun få bemærkninger til den. Disse blev 
drøftet. Nu godkendt i menighedsrådet. 
 

 
Personale  
 

 
Det er en stille periode.  
Besøgsrunden på andre kirkegårde blev aflyst pga. 
corona. 
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Kasserer 
 

Vi har ekstra midler stående på kontoen, hvor lånet til 
Stiftet afdrages. Vi beder Trine om at se, hvorfra det 
ekstra beløb nøjagtigt stammer fra. 
Hanne skriver til Stiftet og søger om mulighed for 
ekstraordinært afdrag på lånet. 
 

 
Udvalgene 
Tilbagemelding fra 
aktivitetsudvalget 
 

 
Vi har ikke mange midler til rådighed, men der er midler 
til koncert med egen organist. Onlineforedrag foreslået, 
hvor folk sidder hjemme og deltager.  
Vi undersøger muligheden for at slå os sammen med 
hovedsognet, og på den måde udnytte midlerne bedre. 
 

 
Evt. 
 

 
Der er regnskabsmøde for det samlede menighedsråd 
den 23/3 kl. 18.00 
 

 
Punkter til næste møde 
2. marts: 
Fremtidig grandækning.  
 

 

 

 
Punkter til senere møder 
 

 
Brug af arven. 

 
Lukket punkt 
 

 

 
 


