
                                                                                                      

Referat menighedsrådsmøde onsdag d. 21. april kl. 19.00 i Kirkehuset.  

 
Dagsorden 

 Protokol nr. 5 i kirkeåret 2020/21 

 

1. Velkomst og fremmødte. 

 

Kirsten, Jens Jørn, Jacob, Margit J., Anne, Gitte og 

Margit A.  

2. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt 

3. Opsamling fra sidste møde. 

 

 

4. Budgetopfølgning på 1. kvartal 

Bilag vedhæftes 

 

Gennemgået, der er ingen bemærkninger 

5. Drøftelse af budget 2021 

Erik deltager i denne del af mødet.  

 

Vi har fået udmeldt en driftsramme 

på 534.028 kr.  

I budgettet er der på forhånd afsat 

40.000 kr. til syn godkendt arbejde. 

Bilag eftersendes 

 

 

Budget gennemgået og tilrettet 

6. Meddelelser fra formanden. 

 

Alle papirer vedr. kontokort til Gitte er nu udfyldt, 

underskrevet og returneret til banken. 

 

Indkaldelse til generalforsamling i 

distriktsforeningen 26/5, tilmelding den 14/5 

 

Kurser for kontaktpersoner. Margit J er tilmeldt. 

 

Musikskolen må starte op igen, de starter igen 5/5. 

Der er nedgang i elevtal, musikskolens fremtid er 

uvis. 

 

Det er aftalt med Kirkesanger Karen, at hun stopper 

til 1/6. Vi holder afsked for hende efter 

gudstjenesten 30/5. 

 

7. Meddelelser fra sognepræsten. 

 

Nu må der igen synges i kirkerne og afholdes 

”normale” gudstjenester. Der må være 1 person pr 2 

m2 i kirkerne, og der skal være 2 meters afstand 

mellem de siddende, når der synges. 

Konfirmandundervisning går i gang fysisk igen. 

 

8. Opfølgning på provstesyn: 

 Istandsættelse af sålbænke og 

glamluger i kirketårnet.  

 Lys på kirkeloftet 

 

Der er bevilget 30.000 til istandsættelse. Vi har fået 

en pris 43.450 kr. Jens Jørn og Kirsten arbejder 

videre med det. 

 

Der er etableret lys på kirkeloftet 

9. Nyt fra udvalg. 

 

Fællesråd. 
 

 

 

Repræsentantskabsmødet i Fællesrådet er flyttet til 

torsdag den 20. maj kl. 19.00. 

Ide kan vi bidrage med noget til kultur to go i 

Herning Kommune. 



 

 

 
Kirkegårdsudvalg. 

Status for græsplænen ved 

flisegravene? 

 

Kirkeblad. 

 

Åben Kirke/indvielse 8.-9. eller 10. juni kl 17-20 

Med lidt musik i kirken og pølsevogn udenfor. 

 

Der skal ligges rullegræs, det koster ca. 40 kr pr m2 

 

 

Der er ændret lidt på farver og opsætning i næste 

blad. Der er overvejelser om få en hjemmeside til 

de tre sogne. 

10. Arrangementer.  

 

Familie-cykeltur tirsdag den 18. 

maj kl. 17.00. Lars Skovhus leder 

turen. 

 

Tirsdag den 25. maj. Koncert i 

kirken med Louise Juul, der i ord 

og toner fortæller om Eva Cassidy. 

Henrik arbejder på at få koncerten 

flyttet til september/oktober. 

 

Konfirmation lørdag den 19/6 

 

 

 

Cykelturen flyttes til 11/5 

 

 

 

Kirkekoncerten flyttes til oktober 

 

 

 

 

11. Status vedr. kirkerenovering/ 

genindvielse af kirken. 

Provstiet kigger med velvilje på 

vores henvendelse ang. 

overskridelse af byggebudgettet. 

 

Drøftet 

12. Planlægning af arrangementer i 

efteråret 2021/forår 2022 

Sidste år havde vi flg. ting på 

programmet: 

 Kratgudstjeneste  

 Høstgudstjeneste 

 Sangaften efterår  

 Genåbning af kirken  

 Vi synger julen ind  

 Filmaften forår   

 Sangaften forår  
 

 

13. Udskiftning af nøgler i Kirkehuset og i 

kirken. 

Overvej om I synes, det er 

nødvendigt med 2 slags nøgler. 

 

Det er fint med en nøgle, der er alarm på kontoret. 

 

Der skal bestilles omkodning og  nye nøgler til 

efteråret. 

 

14. Eventuelt.  

På mødet den 25/5 skal vi 

godkende det foreløbige budget. 

Skal mødedatoen ændres? 

 

Menighedsrådsmødet 25/5 flyttes til 18/5. 

Godkendelse og underskrift. 

 

 

 

 

 

 


