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Referat fra møde i menighedsrådet, onsdag den 20. april 2022 kl. 16.30 i konfirmandstuen i 1913-bygningen.  
 

 DAGSORDEN REFERAT   /   BESLUTNING 

 Afbud / fravær Ingen 
   

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt  

   

2. Siden sidst:  Generel orientering givet 

a) Referat fra sidste MR møde 30/3  

b) Aflevering årsregnskabet 2021 31/3  

c) Fællesmøde med Rødding Sogns MR 30/3   

d) Webkursus GDPR 4 Henning 5/4  

e) Påskekoncert 5/4  

f) Formandsmøde Ib 5/4 GDPR personbeskyttelse og honorar-beregning 

g) Luthers nøgler aflyst 6/4 Erling orienterede om årsag til aflysning. 

h) Afslutning minikonfirmander og 5 års dåbsjubilarer 

10/4 

 

i) Kirkesyn 12/4 Husk af præsterne skal spørges næste år. 

j) Møde formand/næstformand Jels MR 19/4  

k) Personalemøde og møde i aktivitetsudvalg 20/4 APV skal laves.  

   

3. Til behandling og godkendelse:  

a) Sats for kirkelige handlinger og kapel ved begra-

velser og bisættelser af ikke-medlem af folkekirken 

02/12-2021: 

Vi undersøger hvad bekendtgørelsen om brug af 

kirken siger og aftaler videre på næste møde. 

26/02-2022: 

Besluttes i det enkelte menighedsråd. Der udarbej-

des et takstregulativ som skal godkendes af prov-

stiudvalget. Taksterne indarbejdes i vores takstblad.  

09/02-2022: 

Henning spørger Birthe om der tidligere er lavet 

”Takstregulativ og Vedtægt”. 

Herefter sætter Ellinor, Helle og Henning sig sam-

men og laver nyt udkast. 

30/03-2022: 

Vi ønsker at kende pris på brug af kapel og kirke 

for ikke-medlemmer af folkekirken. 

Der skal kunne redegøres for beregningen af pri-

serne. 

Blanketten ”Takstregulativ og Vedtægt” udfyldes 

med henvisning til prisblad, hvor ovenstående pri-

serne oplyses, og får blanket og prisblad godkendt i 

Provstiudvalget. 

Fornyet behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/04-2022: 

Priser på brug af kapel og kirke for ikke-

medlemmer af folkekirken skrives i takstblad. 

Helle spørger Søren Mathiasen, kirkegårdsleder 

fra Vejen Kirke om hjælp til hvordan priserne 

beregnes og begrundes. 

Tages op igen på næste møde.   

b) Japansk Kirsebærtræ på urnegravpladsen kan fæl-

des. Der er krav om genplantning af nye træer. 

26/01-2022: 
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Vi fælder toppen af og vurderer resten af træet. Vi 

får tilbud fra 2 firmaer på top-fældning og fuld 

fældning med rodfræsning. Vi planter 2 træer ved 

bænken på urnegravpladsen og vurderer efter fæld-

ning om der kan plantes flere. 

09/02-2022: 

Modtaget 2 tilbud på fældning. 

Billigste tilbud valgt. Opgaven igangsættes hurtigst 

muligt. Der plantes 2 kirsebærtræer ved bænken på 

urnegravpladsen. 

30/3-2022: 

Tilbud skulptur: 

Kunstneren JRs pris løber op i ca. kr. 10.000,- incl. 

transportomkostninger. 

Vi prøver at finde alternativ tilbud fra lokal kunst-

ner. 

Fornyet behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/4-2022: 

Afventer tilbud fra lokal kunstner. 

Tages op på næste møde. 

c) Skal vi have regler for kulørte lamper på gravste-

derne? 

26/01-2022: 

Vi kigger efter kirkegårdsregler. Tages op på frem-

tidigt møde. 

09/02-2022: 

Skal indsættes i kirkegårdsvedtægterne. 

Ellinor har fundet et eksempel fra Ørsted Kirke-

gård, som vi arbejder videre med. 

30/3-2022: 

Forslag til ny regel vedrørende udsmykning af 

gravsteder ønskes medtaget i kirkegårdsvedtægter-

ne under paragraf  30: Ordensbestemmelser. 

Efter godkendelse i Provstiudvalget, opsættes bru-

gervenlig udgave af ordensbestemmelserne på 

standere ved de 3 indgange til kirkegården. 

Fornyet behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/4-2022: 

Forslag til revideret tekst til Ordensreglement 

gennemgået. 

Det overvejes om der skal tilføjes et punkt ved-

rørende urnegravplads, hvor der måske kun må 

sættes pynt fra 1. nov til 1. april. 

Tages op på næste møde. 

d) Budget 2023: 

Budget for 2023 skal behandles og godkendes in-

den 01.06.2022. 

20/4-2022: 

Der skal tages højde for større udgifter i 2023: 

EL 20.000 kwh a ca. 3,00 = 60.000,- 

Udvendig kalkning: 38.000 + moms 

Er budget på køb af planter rimelig? 

Tilbud på indvendig kalkning våbenhus og lys-

ninger i skibet. 

Tages op på næste møde. Skal godkendes her. 

e) 1. kv. 2022: 

Gennemgang afvigelser og godkendelse. 

20/4-2022: 

Gennemgået og godkendt. 

   

4. Kommende aktiviteter:  

a) Konfirmation: Fotografering af konfirmander 24/4 

30/3-2022: 

Allan tager billede til konfirmandstuen kl. 10.00 

Ib tager sig af telegrambesøg i 1913-bygning. 
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b) Festgudstjeneste 22/5 + indvielse legeplads og  

Minigolfturnering.  

30/3-2022: 

Vi holder gudstjeneste enten ved madpakkehuset 

eller i/ved kirken. 

 

20/4-2022: 

På vores næste MR møde den 18/5 kan vi plan-

lægge i forhold til den vejrtype, vi forhåbentlig 

kan forudse. 

c) Aftengudstjeneste med konfirmandindskrivning 9/6  

d) Salmesangsaften med varme hveder før St. Bede-

dag den 12. maj kl. 19.30 

Nyt punkt. Vi mødes kl. 18.30 til det praktiske. 

   

5. Kommende opgaver:  

a) Strukturændringer: 

Status og fremtidige opgaver 

Referat fra fællesmøde 21.09. vedlagt 

06.10.2021: 

Drøftet på kryds og tværs. 

13.12.2021: Invitation til Strukturmøde den 16. 

marts kl. 17.00 – 18.30: 

Hvem vil med og hvad vil vi sige? 

23.01.2022: 

Ved næste MR-møde laves spørgsmål som forbe-

redelse. 

30/3-2022: 

Drøftet møde om strukturændringer i Rødding den 

16/3. 

Ellinor og Henning mødes med formand og næst-

formand for MR i Jels for at drøfte evt. samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/4-2022: 

Almen snak og orientering 

Tages op på næste møde. 

   

6. Kirken og kirkegården  

a) Liste over ønsker og nye opgaver på kirkegården 

02.12.2021: 

Listen gennemgået.  

- Bord/bænksæt til kaffepletten kan flyttes ind på 

kirkegården i østlige del. 

- Låge mod øst rust Hans Lund undersøger 

Maler bestilt til vinduer i våbenhus  

26/01-2022: 

Ved begravelser fjernes forhækken ofte. Denne 

genplantes ikke længere. 

Forslag: Vild med vilje? 

09/02-2022: 

Dette punkt nåede vi ikke denne gang. 

Næste gang skal vi tænke på kontakt til National-

museet. 

30/3-2022: 

- Erling er valgt som kirkens repræsentant vedrø-

rende Grøn Omstilling og Vild med Vilje i vores 

område. Står gerne til rådighed med råd og vejled-

ning hvis vi har spørgsmål. 

- Der hentes tilbud på betonbund på grenaffalds-
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plads 

- Bænken udenfor kirkediget er fjernet, da den var 

for usikker. Ny bænk af egne granitblokke afven-

ter truck. 

- Ib har rykket maleren for engle på siden af korset.  

- Våbenhus: vinduer istandsættes i foråret 22. Tag-

rende rettes så det ikke sprøjter på muren. 

- Graverhuset: vinduesbundlister skiftes snarest 

(tømrer rykket) 

Nationalmuseet kontaktes efter kirkesyn 7/4. 

Fornyet behandling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/4-2022: 

Orientering fra kirkesyn den 12/4. Husk at 

spørge præsterne om deltagelse næste år. 

   

7. Orientering: 

Nu kun ved ønske 

  

Forslag GDPR 

   

8. Bordet rundt:   

  Erling: et par brochurer 

Andre? 

9. Næste møde: 

Onsdag den 18. maj  kl. 16.30. Forventes slut kl. 

18.00 

 

   

10. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Formandens meddelelser: 

Hjælpe og støtte herboende ukrainere  

Kursustilbud 

 

- Nåede vi ikke. 

   

11. Eventuelt.   

 

 

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          


