
Ovsted Hylke Tåning Sognes 
Menighedsråd 

Dato: 2.3. 21 Side 1 af 2 

Menighedsrådsmøde 
Sted:Teams Formandens initialer: 

 BS 

 

Afbud: Niels D.H. 

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 

2. Udfordringer og muligheder 
for præstebolig i Sneptrup 
v/Provst Anders Bonde 

Har været diskuteret i provstiudvalget, men ikke nogen stillingtagen. 
Udtrykker bekymring for beliggenheden pga støj fra motorvejen.  
Men mener at det fine stuehus skal bevares. At vi skal finde en 
økonomisk fornuftig renovering og et formål at anvende boligen til. . 

• AB anbefaler, at vi skal have en tjenestebolig, så vi kan få en 
fastansat præst aht. relations-opbygningen for præsten i 
sognene. – Præsten skal bo godt og billigt. 

 
Den videre proces. At vi vælger ”to ben”: 
Principbeslutning. At MR beslutter at bevare præstegården, men 
ikke som bolig for en præst.  – Søge provstiudvalget om at bevare 
den gamle Sneptrup præstegård til andet formål. 
At vi skal bygge en bolig til præsten. 
 

3. Menighedsrådets input Udgår. Vi har haft en ”runde”. 

4. Næste skridt MR tager det med til beslutning til kommende menighedsrådsmøde 
d.9.3. – Birgit laver et udkast. 
 

5. Endelig godkendelse af 
regnskab 2020 

Endelig godkendt 
Ovsted-Tåning-Hylke Sognes Menighedsråd, CVR nr. 44146215, 
Regnskab 2020, Afleveret d.01-03-2021. 16:54 
 

6. Godkendelse af 
tegningsberettiget ændres 
fra Margrethe Næsted til 
Lars Andersen med virkning 
fra d.d. 

Godkendt 
 

7. EVT Birgit og Sussie arbejder videre med at arrangere et opfølgende 
møde med Henrik Heeris. Vi håber på at kunne mødes fysisk efter 
påske 
Åse orienterer om at der vil blive arrangeret gåture ud fra de tre 
kirker.  
Sussie. Foreslår at budgetudvalget indkaldes. – Lars indkalder.  
Der bliver arbejdet på bedre lyd i kirkerne. Der skal ansøges om 
penge. 
Genoptager møder på Baunegården 
Birgit. Forpagter Arne bliver ofte forstyrret på deres private 
områder. En opfordring til alle, at vi viser hensyn. – Ingen løse hunde 
og vi må kun gå på stien.  
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