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Afbud: Inge Dose  

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt – med tilføjelse af lukket punkt kl. 21.15 
 

2. Nyt fra formanden 
1. Hylke Tilgængelighed. 
Status på projektet, 
ansøgning til provsti: 
dækning af Udgift til 
arealoverførsel og 
fredningssag ifm 
parkeringsplads - og bevilling 
fra Tilgængelighedspuljen. 
Bilag eftersendt 
2. Ansættelse af provst - har 
vi kommentarer til det Sussie 
har sendt rundt 27/1 2021? 
 

1. Første etape fra låge til kirkedør er i gang, men midlertidig 
stoppet pga. vejret. Der er kommet tilbud på konservator til 
at se på gravsten i gulvet - pris 5.000 kroner. Dermed kan 
brev til provstiet gøres færdigt. Ansøgninger i forbindelse 
med anlæg af ny P-plads sendes også.  

2. Vi sender ingen kommentar til ansættelsen af en ny provst i 
Skanderborg Provsti. 

3. Nyt fra præsten 
1. Gudstjenesteliste 
2. Lyd i kirkerne. 
Nedsættelse af udvalg 
 

1. Sussie har fremsendt ny liste over gudstjenester fra nu og 
frem til udgangen af september i år. Den blev gennemgået, 
og Aase samt Lene hjælper med minikonfirmander. Listen 
blev godkendt. 

2. Der mangler nogle mikrofonudtag og højtalere samt 
skærme fx i våbenhusene i kirkerne. Desuden 
synkronisering af lydanlæggene, så samme udstyr kan 
bruges i alle tre kirker. Og lydanlæg til udendørs 
gudstjenester mv. Der skal søges i provstiet inden 15. april 
for at komme med i 2022. Inge, Maria, Peter, Lene og Susie 
deltager i udvalget, der undersøger muligheder og priser.  

4. Gennemgang af regnskab 
2020 herunder godkendelse 
af moms v/Velas  
 

1. Regnskabet blev gennemgået og mindre ændringer bliver 
foretaget. Lars undersøger indeståender i Danske Bank. 
Kvartals- og årsregnskaberne kan ses på DAP’en forud for 
møderne. Årsregnskab 2020 skal godkendes senest 1. april i 
år. 

2. Velas gennemgik forskellige løsninger mht. moms og 
anbefalede, at der ikke beregnes moms i kirkekassen, men 
kun landbruget, og at begge CVR-numre fastholdes. Det 
blev besluttet at begge CVR-numre fastholdes, men at der 
kun beregnes moms i landbruget. Lars under mulighederne 
for ha-støtte til folkeskoven. 

5. Godkendelse af vedtægter 
for kirkeværge  
Vedtægten er gennemgået 
for Inge, og der er rettet lidt 
ift at vi nu samarbejder med 
Landsbykirkegårdene og et 

Vedtægten blev godkendt. 
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par små ændringer 
derudover. Bilag medsendes  

6. Orientering fra udvalg 
1. Præstegårdsudvalg 
2. Aktivitetsudvalg 
3. PR-udvalg 
 

1. Michael gennemgik historik og planer for renovering af 
præsteboligen. Den er klassificeret 3 – og ikke fredet. En ny idé er at 
bruge præsteboligen til det, vi bruger Stalden til nu. Og bruger 
Stalden til kontor. Med den løsning skal der bygges en ny 
præstebolig. Beslutningen om valg af løsning udskydes til et senere 
møde inden deadline for brev til provstiet.  
2. Punktet blev udskudt 
3. Punktet blev udskudt 
 

7. Godkendelse af brev til 
provstiudvalget om 
renovering af præstegård 
v/Niels  

Punktet blev udskudt 
 

8. Artikel til Ejer Bjerge om 
præstegården v/Niels  

Punktet blev udskudt 
 

9. Øvrigt indhold i Ejer Bjerge 
fra MR på vores sider - 
orientering v/Niels  
 

Punktet blev udskudt 
 

10. Valg af repræsentant for 
bladudvalget til Ejer Bjerge 
v/Niels 
 

Punktet blev udskudt 
 

11. Reparation af køkkengulv i 
forpagterbolig - hvad er 
situationen efter mødet i 
præstegårdsudvalg? v/Niels 

Punktet blev udskudt 
 

12. Aktiviteter i en corona-tid – 
hvad kan vi byde ind med? 
Fx udendørs gudstjenester 
om ikke så længe, ture og 
meget mere, efterhånden 
som restriktionerne 
mindskes v/Niels 
 

Punktet blev udskudt 
 

13. Præstens deltagelse i 
præstegårdsudvalget - især 
forhandlinger om 
præsteboligen v/Niels 
 

Punktet blev udskudt 
 

14. Eventuelt Ikke alle bruger OTH-mailen 
 

Den 

Referatet blev godkendt ved afslutningen af mødet. 
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