
BÆKKE MENIGHEDSRÅD 
Referat fra orienteringsmøde
Onsdag den 12. august 2020, kl. 19.00 i Konfirmandhuset
Deltagere: 12 fremmødte inkl. sognepræsten og et fuldtalligt menighedsråd.

Dagsorden
1. Velkomst ved menighedsrådet

Menighedsformand Heidi Poder bød velkommen til de fremmødte og bord-
og stoleopstillingen med min. 1 m indbyrdes afstand skyltes sikring mod 
corona smitte.

2. Valg af dirigent
Kirkeværge Ove Hørlyck

3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om
det kommende menighedsråds opgaver.
Ansættelse af ny sognepræst.
Ny leverandør og nyt udseende af kirkeblad, som har bevirket, at flere 
læser bladet.
Diakoniarbejdet er så småt opstartet. Enkelt grillaften ved Konfirmand-
huset. Udlån af konfirmationstøj.
Velbesøgte sommerhygge eftermiddage i Konfirmandhuset på trods af 
coronarestriktioner.
Udførelse af strategiplan for kirkegården, som med tiden skal bringe den 
benyttede del ned på kirkegårdens helt oprindelige størrelse. 
Bevaringsværdige gravsten er flyttet indpå eksisterende gravpladser og 
det omfangsrige lapidarie er reduceret til 20 sten udvalgt af lokalrådet og 
planlagt anbragt på kirkegården mellem de to ældste afdelinger.
Der er udført udvendig belysning af kirken.
Taget på præstegården er blevet udskiftet og udestuen ved præstegården 
fjernet og erstattet af terrasse, samt balkon ved værelset på 1. sal.
Diverse coronatiltag og begrænsninger.

4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved 
menighedsrådet og debat.
Ønske om kristendomsundervisning for voksne - evt. Alfa kurser eller 
lignende - evt. på baggrund af materialer fra Religionspædagogisk stifts-
samling.
Studie af forskelle på Protestander, Katolikker, Ortodokse evt. m. fl.,
evt. i forbindelse med suppeaftener.
Sogneudflugter på fast dato / lørdag / søndag hvert år.
Udflugten til Ribe i forbindelse med fejringen af genforeningen er udskudt 
til 2021 p. g. a. coronaen i 2020.
Grøn kirke.
Julehjælp til familier med børn under 18 år gives i form af gaver til bør-
nene. Gaverne kan byttes med nuværende forretning.

5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års 
budget.
Kasserer Lene Nielsen gennemgik hovedpunkter i regnskabet for 2019.



Budgettet for 2021 omhandler bl. a. nye hynder til kirken og 
malerrenovering af konfirmandhuset.

6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, og 
orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg.

a. 1. september kl. 12.00: Frist for optagelse på valglisten - ændringer vedr.
valgret og valgbarhed - f. eks. ved sognebåndsløsning, flytning m. v..

b. 8. september modtager menighedsrådet valglister over de 
stemmeberettigede / valgbare.

c. 16. september kl. 19.00 afholdes valgforsamling i Konfirmandhuset
hvor der foretages opstilling af kandidater til menighedsrådet.
Kandidaterne skal underskrive en samtykkeerklæring.
Afstemning ved fuldmagt er mulig ved særlige forhold.
Kandidaterne har ved dette møde mulighed for at præsentere sig.
Der udleveres stemmesedler til samtlige stemmeberettigede - afstem-
ningen er hemmelig og der stemmes først om kandidater til menigheds-
rådet og derefter om stedfortrædere.
Hvis første afstemning ikke giver et fuldtalligt menighedsråd foretages ny 
afstemning.

d. 23. september offentliggøres resultatet for valgforsamlingen.
e. 6. - 11. oktober indkaldes til en ny ekstraordinær valgforsamling, hvis der 

ved valgforsamlingen den 16. september ikke er lavet en fuldtallig kandi-
datliste med stedfortrædere. Ved den ekstraordinære valgforsamling 
stemmes kun om de ledige pladser .

f. 13. oktober er sidste frist for indlevering af kandidatlister, der udæløser 
afstemningsvalg.

g. 27. oktober er frist for aflysning af afstemningsvalg, hvis der kun er én 
gyldig kandidatliste.

h. 17. november: evt. afstemningsvalg.
i. 19. novenber: udskrift af valgte medlemmer sendes til den først valgte.
j. 24. november frist for indsendelse af evt. klager overr valget.
k. 28. november sidste frist for konstituering af det nye menighedsråd.
l. 29. november starter funktionsperioden for det nye menighedsråd.

7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Bække menighedsråd skal bestå af 6 valgte medlemmer da 
sognemedlemsantallet er mellem 1000 og 2000.

8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesserede i at opstille 
som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen den 16. septem-
ber.

Heidi Poder
Lene Nielsen
Ove Hørlyck
Marianne Skøtt Jensen

Annoncering af valgforsamling den 16. september med oplysning om at der skal vælges 
6 medlemmer til rådet og 2 suppleanter - 3 af de nuværende medlemmer er villige til at 
genopstille.

Ref. Sten Præstholm


