
Menighedsrådsmøde i Helnæs menighedsråd

Torsdag den 11. februar kl. 17 i Borgerhuset

Referat

Deltagere: Marianne Therp, Bjarne Grønbæk, Flemming Neldeberg, Pia Haahr, Finn Hemmingsen            
På grund af forsamlingsforbud på 5: Else Suhr bliver hjemme.

1. Godkendelse og underskrift af sidste mødereferater

OK

2. Ønsker nogen i MR at modtage Kristeligt Dagblad?

Ingers abonnement opsiges. Der er ingen, der ønsker et abonnement.

3. Resultater fra de sidste to møder

a) Landmåler:

Finn har talt med landmåler. Landmåler har kigget på matrikelkort, og kirken ejer ikke 
noget udenfor kirken. Kirkestien bagved Stævnevej 9 hører ikke til kirken, men ejes nu af 
Peter Mygind Hansen.  Den private fællesvej ved Stævnevej 9 ejes af ejer af Stævnevej 9 
og Peter Mygind Hansen. Disse skal spørges, hvis kirken ønsker at benytte vejen.

Vedrørende parkeringspladsen kan landmåler se ud fra matrikelkort, at parkeringspladsen
går længere ind. Hvis kirken vil berigtige kortet, skal modparten Torben Thomsen inviteres
for at blive enige om det, da de nuværende matrikelkort er over 20 år gamle. Det koster 
8000-10.000 kr. ex moms.

Det vil koste ca. 25.000 kr. for en landmåler at få tinglyst en langtidslejekontrakt på 30 år, 
hvis vi lejer jord oppe bag Stævnevej eller køber et stykke jord. Dermed får vi adgang til 
den private fællesvej.

Menighedsrådet arbejder videre med at lave en kummeløsning oppe bag Stævnevej 9.

Der laves mindre kummer. Der laves en løsning, hvor der læsses perlesten af på 
parkeringspladsen og køres op i mindre fartøjer. Haveaffaldet lægges også i en kumme 
der og køres væk løbende i mindre fartøjer. Der skal så ikke køre lastbiler derop. 

Marianne tager kontakt til de nuværende ejer af Stævnevej 9 i forhold til at ejendomme 
er solgt for at få oplyst, hvem de nye ejere er og hvornår de overtager. 

Finn og Flemming kontakter Peter Mygind Hansen vedrørende mulighed for at leje eller 
købe et stykke jord til kummer og få adgang til den private fællesvej.

b) Gravstedsejere:

Jens Ørum er interesseret i at overtage Runge gravstedet. Han ønsker dog først at få 
oplyst prisen på det.



Niecer Lis og Anna til Laurits og Karen Christiansens gravsted ønsker ikke at overtage.

Kirken overtager dermed gravstedet.

4. Fondsansøgninger

a) Formål, krav og vilkår for

 Kirkeistandsættelsesordningen. Frist 1.3.21

 Augustinusfonden: Frist 17. 3 og 15.9

 A.P. Møllers fond. Frist løbende.

Gennemgået de tre muligheder.

b) Hvad lægger fondene vægt på?

Kirkeistandsættelsesordningen

Augustinusfonden

A.P. Møllers fond

Gennemgået

c) Hvad skal vi tage med udover arkitektens projektbeskrivelse?

Nationalmuseets rapport om kirkens historiske inventar

Referat fra konsulentmødet med Nationalmuseet d. 6. oktober 2020

Kommentar fra væver Anne Marie Egemose i f.t. farvesammensætning.

Kirkens historie

d) Skal vi lave et par skrive-grupper?

Pia udfylder ansøgningsskema så meget, der kan gøres nu.

Marianne og Else Grønbæk skriver kirkens historie.

e) Næste samlede fondsmøde

Tirsdag d. 23.2.21 kl. 17.00

5. Idéer til noget vi skal gøre for menigheden?

a. Palmesøndag 28. marts

b. Påske 1. – 5. april

c. Bededag 30. april



d. Kr. Himmelfartsdag 13. maj

e. Pinse 23. – 24. maj 

Forslag: I april/maj kunne vi lave en kort udendørs gudstjeneste foran kirken. Vi kunne hyre nogen 
musikere til at spille og sætte stole op, hvis det kan lade sig gøre på det tidspunkt.

6. Kommende møder

Tirsdag d. 6.4.21 kl. 17.00

7. Eventuelt

Der er talt om fugtighed i kirken. Der er meget kondens i kirken. Der er snakket om, at det er vigtigt 
at lufte ud. Det er godt at lufte ud om vinteren, så ofte som muligt og især, når der er tør luft ude, 
især i frostvejr.


