
Kirke- og kirkegårdsudvalg. 
Præstegårdsudvalget. 

 
Dagsorden. Referat. 
 
Dato. 22.03.2021 
 
Sted. Flødstrup Konfirmandstue. 
 
Deltager. Erik Rahn (ER), Allan Møller Lau (AML), Børge Thomsen (BT), Niels Uffe Jørgensen (NUJ). 
 
Mødet startede kl. 18.00 og sluttede kl. 21.00. 
 
Kirke- og Kirkegårdsudvalget (KKU). Formand Niels Uffe Jørgensen. 
 
1. Diget. 
  Bilag. 
  Aftalt møde med Thøger Ox d. 29.03 kl 10.00 
 NUJ orienterede om status for renovering af diget.  
 
2. Borebiller. 
  Aftalt møde med arkitekt Martin d. 29.03. kl. 15.00 
 NUJ orienterede om status. Arkitekten rykkede for underskrevet aftalebrev for etape 1. 
 NUJ bad om at han fremsender det igen. Har modtaget dd. 
 
3. Kirkegårdsplan for Ullerslev Kirke. 

KKU gennemgik planerne og blev enige om at de så tiltalende ud, men det er al for stor 
mundfuld på en gang. Vi vil planlægge efter dem. 

 
4. Kirkegårdsplan for Flødstrup Kirke. 

KKU gennemgik planerne og blev enige om at de så tiltalende ud, men det er al for stor 
mundfuld på en gang. Vi vil planlægge efter dem. 

 
5. Flødstrup Kirkegård. 
  Mindelunden. 
 KKU blev enige om at indstille til MR om at Flødstrup Kirke kan beholde mindelunden.  
 Det blev besluttet i det tidligere MR at den skulle fjernes. 
 Samtidig skal reglerne for brug af mindelunden indføres i kirkegårdsvedtægterne. 
 Det blev bl.a. besluttet at der ikke må lægges blomster m.m. ved stenene.  
 
6. BT havde et ønske med fra Claus, om at indrette et blomsterbed i den nord-østlige plads ved 

siden af depotpladsen. KKU nikkede ja til forslaget. 
 
7. BT orienterede om vores containere ved kirkerne. BT har et forslag til ændringer af brug af 

containerne. 
 
8. BT kom med et forslag til at vi kan få lov til at beholde vores vandhaner på kirkegårdene. 
 BT kontakter VVS. 



 
9. NUJ undersøger hvilke aftaler m.m. der er for brug af vejen bag om til depotpladsen ved 

Flødstrup Kirkegård. 
 
10. BT orienterer om besøget af arbejdstilsynet. 
 
11. BT orienterer om indkøb af lovlige stiger. 
 
12. BT ser gerne en mere permanent løsning på el-installationerne til belysning af kirkerne. 
 NUJ oplyste at det er en midlertidig løsning. Det blev besluttet i sidste øjeblik, manglende 

midler. 
 
13. Der er lidt forvirring om, hvilke firma vi har samarbejde med til at grave ved begravelser. 
 BT eller NUJ undersøger. 
 
14. BT oplyste at han efterhånden har styr på alle nøglerne. NUJ lovede at kontakte dagplejerne i 

Flødstrup. De må have en B-nøgle. 
 
15. ER orienterede kort om vores økonomien. 
 
   
 
Præstegårdsudvalget (PGU). Formand Allan Møller Lau. 
 
1. Solceller Flødstrup jord. 
1a. Jorden ellers. 

AML orientere om jorden, vest for Flødstrup Præstegård. Men samtidig var PGU enig om at vi 
ikke er interesseret i solceller på det stykke jord. Men det er en MR-beslutning. 

 
2. Laden Flødstrup Præstegård. 

AML orienterede om at der stadig er nogle ting i laden. Vi kan måske få brug for den i 
forbindelse med byggeriet. AML kontakter ejeren af effekterne.  

 
3. Kontor, depot Dalgård. 

AML orienterede om de tilbud vi havde fået på at indrette et kontor, depot på 1. sal på 
Dalgård. NUJ undersøger lovligheden af projektet.  

 
4. AML nævnte ajlebeholderen. Om det kunne være en mulighed at få den fjernet i forbindelse 

med byggeriet. NUJ tager det med i byggeudvalget. 
 
 
Flødstrup d. 23.03.2021. 
Niels Uffe Jørgensen 
  
 


