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Afbud: Maria  

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Ansøgning til provstiudvalget 
om principgodkendelse af, at 
der bygges en ny 
præstebolig samtidig med, 
at den gamle præstebolig 
bevares (bilag: udkast, der 
kan udbygges med de 
informationer, der måtte 
være relevante ift. punkt 3 
nedenfor) 
 

Provstiudvalget har dags dato principielt godkendt ansøgningen – 
som fremsendes i morgen. Det er vigtigt, at der er penge til 
indretning af kontorfaciliteter til personalet i Stalden. Lige nu er 
Sussie godt tilfreds med sit kontor, og som en midlertidig løsning 
bruger det øvrige personale mødelokalet som kontor. 

3. Placering af ny præstebolig, 
udbud, tidsplan 

Der var flere positive tilkendegivelser for at placere præsteboligen i 
Hylke, men vi vil se på ledige grunde i sognene, før en endelig 
beslutning. En af disse grunde ligger i Hylke.  

4. Renovering af gammel 
præstebolig 

Formand, næstformand, præst og formand for 
præstegårdsudvalget udarbejder planer, som forelægges MR inden 
beslutninger.  

5. Hvordan informerer vi..... 
kom gerne med input på 
mødet 

Et flertal ønsker at informere i næste udgave af Ejer Bjerge.  
 

6. Eventuelt Sussie har fundet nogle kontanter, vi donerer til Folkekirkens 
Nødhjælps førstkommende indsamling. 
Der ligger gamle bøger, som vi kan kigge på i Stalden. På næste 
møde kan vi beslutte, hvad der skal ske med dem. 
Michael spurgte, hvornår suppleanterne kan deltage i møderne? De 
har tidligere været inviteret og vil også blive det i fremtiden. 
Mødet med Henrik Heeris er planlagt til 25. april med gudstjeneste i 
Ovsted og efterfølgende møde i Stalden – såfremt corona-
situationen tillader det. 
Formanden fylder rundt, og vi giver en gave. 
 

 

Den 

Referatet blev godkendt ved afslutningen af mødet. 
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