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08. 09. 2021 

Hermed indkaldes til møde i menighedsrådet onsdag, den 8. september 2021 kl. 16.30 

i konfirmandstuen i 1913-bygningen. Lene vælger en sang. 
 

 DAGSORDEN REFERAT   /   BESLUTNING 

 Afbud / fravær Joanna 
   

1. Godkendelse af dagsorden.  

   

2. Siden sidst:  

a) Referat fra sidste MR-møde den 11.08.2021  

b) Sogneudflugt den 14.08.2021  

c) Fordeling af kirkeblad og folder  

d) Budgetsamråd den 26.08.2021  

e) Valg til ProvstiUdvalg den 26.08.2021  

   

3. Til behandling og godkendelse:  

a) Vedtægt for regnskabsfører: 

11.08.21: 

Gennemgået og skal underskrives af Maria H. 

Bogføring senest 30 dage efter registrering. Evt. 

kassebeholdning max 500,- 

 

b) Ny Regnskabsinstruks 2020/2021 til behandling: 

11.08.21: 

Afsnit 2.2.4. Indsamlede midler: Kontanter til Ma-

ria H. som indsætter beløb på konto. 

2.2.5. Mobile Pay. Vi skal undersøge hvad der er af 

muligheder og hvad andre sogne gør her før vi be-

stiller MP.  

2.5.1. Kontant Kassebeholdning. Hvis behov opret-

tes kasse hos Maria H. (max 500,-)  

Bilag 2 og 3: Disponeringsgrænse anbefales af revi-

sor men vi venter med at sætte det på til vi ser om 

der er behov for det.. 

Bilag 5 Samarbejder: Det må være Rødding Menig-

hedsråd. 

Bilag 6 Legater: Øster Lindet har ikke værdipapi-

rer/Legater  

 Klargøres til godkendelse inden 15/9-2021: 

Fornyet behandling: 

 

 

   

4. Budget 2022: 

herunder behov for bevilling til indvendig kalkning 

af kirken 

21.04.21: 

Budget skal afleveres 1/6-2021 

Vi gennemgår kvartalsregnskabet for 2021 og sam-

menligner budgetforslag.  

19.05.21: 

Endelig budget 2022 fra Rikke Schønberg  
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Budgettet skal godkendes og afleveres senest 1/6. 

Øster Lindet Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 

38118315. Budget 2022. Bidrag budget afleveret 

d.18-05-2021 11:14 Godkendt 

16.06.2021: 

Provstiudvalget ønsker oplyst hvad det indebærer, 

hvilke nye administrative opgaver er kommet til? Vi 

gensender oplysninger fra budget 2021 af Helles op-

gaver samt beskrivelse af hvordan fejlen er opstået i 

sin tid. 

11.08.2021: 

Vi har ikke hørt fra PU efter vi indsendte vores for-

klaring til budgetønsker. På Budgetsamråd den 26/8 

får vi oplyst hvad de forskellige sogne skal have af 

midler i 2022. 

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endeligt budget 2022 er modtaget til godken-

delse (vedlagt). 

   

5. Håndtering af Corona-restriktioner:   

a) Gudstjenester: 

Referat fra 27.01.21 til 16.06.21 se bp pr. 11/8-21 

11.08.21: 

Under mødet kom der nye Covid19-retningslinjer:  

Der er fra lørdag den 14/8 ingen pladskrav og af-

standskrav. Kirken er lukket op  

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kommende aktiviteter: 

Referat fra 27.01.21 til 16.06.21 se bp pr. 11/8-21 

 

11.08.21: 

Fællesmøde med Rødding MR er udsat til oktober. 

Vi afventer et par datoer. 

Konfirmation den 5/9 er der styr på. 

Mahalia Jackson Tribute den 5/9 er der også styr på. 

Arrangør styrer selv entre. 

Høstgudstjeneste og menighedsmøde den 19/9 er 

der også styr på. 

Meditation de 22/9 har graverne, organisten og Jo-

anna styr på. 

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Der er kommet 2 datoforslag til fællesmø-

det: 6/10 eller 27/10 

- Fællesmøde omkring fremtidig struktur i 

Malt Provsti den 21/9 (vedlagt) 

  

   

6. Kommende opgaver:  

a) Kalkning af kirken 

Referat fra 24.02.21 til 16.06.21 se bp pr. 11/8-21 

11.08.21: 

Kirken er kalket. Vi havde nogle klagepunkter, som 

er løst af håndværkeren. 

På våbenhuset var der på sydvesthjørnet en våd plet 

som skyldes bagfald på tagrende. Det får vi selv 
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udbedret. 

Fornyet behandling: 

 

 

 

b) Møde med Provsten: 

Referat til 16.06.21 se bp pr. 11/8-21 

11.08.21: 

Provsten har i dag udsendt status over samtalerne 

med alle MR i provstiet. Der kommer oplæg om-

kring den 11/9 til fællesmødet 21/9 

Fornyet behandling:  

 

 

 

 

 

 

 

  

c) Kirkesyn  

Referat 16.06.21 se bp pr. 11/8-21 

11.08.21: 

- Mureren kommer og kigger på taget i kapellet. 

- Bund-glaslister skiftes i graverhuset (Bent) 

- Kigger på tagrende ved våbenhuset (Bent) 

- Maler til div. malerprojekter søges. 

Vi skal undersøge om vi skal bruge konsulent-

runden i forbindelse med indvendig kalkning af 

kirken. 

Vi skal høre Tjæreborg om de vil give tilbud på 

indvendig kalkning til den tid. 

Fornyet behandling:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Bekæmpelse kæmpebjørneklo: 

Referat 16.06.21 se bp pr. 11/8-21 

11.08.21: 

Karl Thorup, som har forpagtet vores jord øst for 

Østervænge, har solgt gården pr 1/7. Nye ejer fort-

sætter forpagtning til 30/9-2022 

Færdigbehandlet 

 

 

 

 

 

 

 

. 

e) Kirkeblad: august – november 

Fastsættelse af deadline (2. august)? 

Planlægningsmøde ”Det sker” den 27. juli. 

Uddeling ”Det sker” den 21. – 22. aug? 

Deadline for Kirkebladet til Rødding Bogtrykkeri 

den 9. august?  

Gudstjenesteplan på er klar? 

Præstens klumme? 

Nyt fra Menighedsråd med billede? 

16.06.21: 

Ellinor og Henning deltager i ”Det sker” mødet den 

27/7. 

Præstens klumme: Erling 

Deadline 2. august. 

Der blev taget billede af MR på mødet til næste 

blad. 

11.08.21: 

Er sendt til trykning. 
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Vi overvejer en løsning med at få gudstjenestedato-

erne i august måned med til tiden. 

Kan vi opdele kirkebladene sådan? 

Nr 1: Januar til april 

Nr 2: Maj til august 

Nr 3: September til december 

Fornyet behandling:  

 

f) At tænde lys i kirken: 

Der har igen været forespørgsel fra menigheden om 

der må tændes stearinlys i kirken, f.eks. ved en stil-

le bøn, når der ikke er personale tilstede.  

16.06.21: 

Risiko for brand blev drøftet og der er forståelse for 

ønsket. Vi tænker over det og tager det op på næste 

MR-møde. 

11.08.21: 

Der kan tændes lys i særligt fad på døbefonden. 

Bloklys placeres i sand. 

Der indhentes pris på lyskuplen 

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

   

7. Orientering: 

 ??  

  

   

8. Bordet rundt: 

  

 

 

 

   

9. Næste møde: 

Onsdag den 6. oktober kl. 16.30 

Hvem vælger sang til næste gang? 

 

   

10. 

a) 

b) 

Formandens meddelelser: 

 

 

 

   

11. Eventuelt. Intet 

 

 

Med venlig hilsen 

Henning Jensen 
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 __________________________________ ____________________________________ 

 Henning Jensen Ellinor Jensen 

  

   

           __________________________________ ____________________________________ 

 Ib Clemmensen Lene Bennedsen 

  

    

 __________________________________ ____________________________________ 

 Allan Jensen Helle Mikkelsen 

 

     

 __________________________________ ____________________________________ 

 Joanna Pedersen Erling Kristensen          


