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Referat fra møde i menighedsrådet, onsdag den 18. maj 2022 kl. 16.30 til kl. 18.00 i konfirmandstuen i 

1913-bygningen.  
 

 DAGSORDEN REFERAT   /   BESLUTNING 

 Afbud / fravær Lene og Erling 
   

1. Godkendelse af dagsorden. Sluttidspunkt ca. kl. 18. 

   

2. Siden sidst:   

a) Referat fra sidste MR møde 20/4  

b) Aflevering af regnskab for 1. kvartal  

c) Kollekt fra 1/1-21/4 overført til Folkekirkens Nød-

hjælp. Ny kollekt til hvem? 

18/5-2022: 

Vi følger gammel plan. 

d) Aflevering af rapport fra kirkesyn   

e) Konfirmation 24/4 18/5-2022: 

En enkelt glemte at hente telegrammer. 

f) Regnskabsinstruks 2021/2022 – erklæring til Rikke 18/5-2022: 

Skal kun indsendes ved ændringer, erklæring 

sendt til Rikke/revisionen. 

g) APV-handleplan 2/5 18/5-2022: 

EJ henvender sig til Henning Grønbæk om evt. 

hjælpeanordning til traktor. 

h) Genautorisering MR-brugere 4/5 18/5-2022: 

Maria fjernet. 

i) Salmesangsaften med varme hveder 12/5 18/5-2022: 

Kun få deltagere. Flyttes til kl. 17.00. 

   

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 takst-

blad.  

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. 
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20/04-2022: 

Priser på brug af kapel og kirke for ikke-

medlemmer af folkekirken skrives i takstblad. Hel-

le spørger Søren Mathiasen, kirkegårdsleder fra 

Vejen Kirke om hjælp til hvordan priserne bereg-

nes og begrundes. 

Fornyet behandling 

 

 

 

 

 

18/5-2022: 

Ikke noget nyt.  

b) Japansk Kirsebærtræ på urnegravpladsen kan fæl-

des. Der er krav om genplantning af nye træer. 

26/01-2022: 

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 alternativt tilbud fra lokal kunst-

ner. 

20/4-2022: 

Afventer tilbud fra lokal kunstner. 

Fornyet behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/5-2022: 

En travl kunstner er spurgt, er ikke vendt tilbage. 

En anden spørges også. 

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. 

20/4-2022: 

Forslag til revideret tekst til Ordensreglement gen-

nemgået. 

Det overvejes om der skal tilføjes et punkt vedrø-

rende urnegravplads, hvor der måske kun må sæt-

tes pynt fra 1. nov, til 1. april. 

Fornyet behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18/5-2022: 

Rette udgave af kirkegårdsvedtægterne sendes 

til godkendelse i PU. 

d) Budget 2023:  
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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 lysnin-

ger i skibet. 

Tages op på næste møde. Skal godkendes her. 

 

 

 

18/5-2022:  

+ ekstra udgifter til 100 timer til gravermed-

hjælper, ca. 20.000 kr. 

Ekstra udgift til planter betales af sparet regn-

skabsudgift. 

Rettet udgave af budget 2023 godkendt. 

Stemplet:  

 

e) Vi har fået en henvendelse fra en nabo til vores 

mark øst for Østervænge. Vedkommende klager 

over at forpagteren af marken pløjer for tæt på 

grusvej til naboens grund. 

 

 

18/5-2022: 

Svar er givet. Afsluttes. 

   

4. Kommende aktiviteter:  

a) 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 planlæg-

ge i forhold til den vejrtype, vi forhåbentlig kan 

forudse. 

 

 

 

 

 

 

18/5-2022: 

Vi mødes kl. 9.00 ved kapellet. 

Medbring evt. havestole, dug og brød. 

b) Aftengudstjeneste med konfirmandindskrivning 9/6 18/5-2022: 

+ afløser for HM og EJ 

c) Gennemgang af aktivitetslisten for 2022-2023. 

Husk også planlægning af sogneudflugten i august. 

18/5-2022: 

Emne for tur 2022 sættes på næste møde. 

   

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. samarbej-

de. 

20/4-2022: 

Almen snak og orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/5-2022: 

Invitation til møde med biskoppen torsdag den 

9. juni kl. 17.00 i sognehuset i Skodborg sam-

men med Skodborg og Jels. 

18/5-2022:  

tidspunktet er ændret til kl. 19.00 

18/5-2022: 

Fokus på, at vi ikke sættes ned i præstekvote. 
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6. Kirken og kirkegården  

a) Liste over ønsker og nye opgaver på kirkegården 

 

18/5-2022: 

Punktet er hovedsageligt for graver og kirke-

værge + evt. formand. 

   

7. Orientering: 

Nu kun ved ønske 

  

Forslag GDPR 

   

8. Bordet rundt:  18/5-2022: 

HM: 17 pers. Til gravermøde hos os i dag. 

IC: svært at få svar på henvendelser til  hånd-

værkere. 

EJ: Gave til brudepar? Tages op på næste møde. 

   

9. Næste møde: 

Onsdag den 9. juni kl. 16.30. Forventes slut kl. 

18.00 

18/5-2022: 

Vi fortsætter med at mødes kl. 16.30.  

HJ laver forslag til mødedatoer som rundsendes. 

   

10. 

a) 

Formandens meddelelser: 

Høring af udkast til Natura-2000-planer 

18/5-2022: 

Orientering givet. 

   

11. Eventuelt. 18/5-2022: 

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          


