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Afbud: Maria Laforce  

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2. Nyt fra formanden 
a. 1. etape Hylke tilgængelighedsprojekt er i 
udbud med deadline 17. december 2020 
b. Forkyndelsespuljen: bevilling til 
sangforløb 

a. Vi holder et ekstraordinært møde 17. 
december kl. 19.30. Svar fra 
tilgængelighedspuljen vedr. Hylke Kirke den 18. 
december. 
 
b. Bevilget 25.000 kr fra forkyndelsespuljen i 
Skanderborg Provsti til sangpædagog med 
forsøgsforløb i foråret 2021. 

3. Nyt fra præsten 
a. minikonfirmander – hvad gør vi fremover? 
b. bemanding juleaften, kimning, mv. 
c. corona – nyeste opdatering 

 
Minikonfirmander: 
Vi håber på opstart i foråret både for 3.klasse på 
Ejer Bavnehøj skolen og børn fra Hylke sogn der 
følger 3. klassetrin i fx Virring. 
Vi hyrer en medhjælp til 
minikonfirmandundervisningen – a 30 timer pr. 
hold. Løn efter forhandling, anslået omkring 
15000,- i alt. Dertil materialer. 
Julegudstjenesterne: 
Coronavagter, samt kirketjener (Ovsted kimning, 
samt afspritning) 
Ovsted: Michael, Kirsten R 
Tåning: Lars og Pernille 
Hylke: Inge B. og Aase 
Niels skriver til Karen M, Kirsten R og Anne Marie 
R, om de vil? 
Coronasituationen i kirkerne: 
Uændrede regler – der skal holdes afstand ved 
sang, afsprittes og bæres mundbind 
 

4. Kort orientering fra PR-udvalgets møde 8. 
december v. Maria 

Maria Laforce er valgt som formand for udvalget, 
og vi drøftede forskellige muligheder for at lave 
PR. Der er aftalt et nyt møde i udvalget i januar. 
 

5. Gennemgang af vedtægter for: 
- kirkeværge v/Inge Benfeldt 
- kontaktperson v/Birgit Secher 
- sekretær v/Niels Damsgaard Hansen 
- præstegårdsudvalg v/Michael Byskov 

De forskellige vedtægter blev gennemgået af de 
nævnte personer. Vedtægterne undtagen for 
præstegårdsudvalget er vedlagt dette referat. 
 
Inge Dose er suppleant for Birgit Secher i dennes 
fravær som kontaktperson. Liss Mikkonen får 
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ekstra betaling for at stå til rådighed som 
kirketjener fx ved begravelser. 
 
Der skal byttes nøgler mellem nogle personer – 
Sussie N. Foged vil gerne have en nøgle til Hylke 
Kirke.   
 
Michael Byskov udarbejder vedtægt for 
præstegårdsudvalg til næste møde, hvor de kan 
besluttes. 

6. Regnskabsinstruks v/Margrethe 
- Godkendelse af udstedelse af hævekort til 
Sussie N. Foged og Lene Gudnason v. 
Margrethe Næsted 
- Regnskabsfunktionen i fremtiden, herunder 
samarbejde mellem kasserer og Velas 
v/Margrethe Næsted 

– ansatte og menighedsrådsmedlemmer 
kan fortsat købe på konto i Brugsen og 
ved Hylke Købmand  

–  
- udlæg mm sendes til 8039@sogn.dk - hvorfra 
kasserer ekspederer videre – og på sigt oprettes 
et nyt domæne - hvor kasserer får en særskilt 
mail kun til regninger. (også mail til de øvrige 
menighedsrådsmedlemmer) 
- kasserer betaler regninger (alternativt er 
udgiften til Velas på 15.000 kr. pr. år + moms) 
-SF og LG får hævekort med kreditloft på 3000 pr. 
transaktion – større beløb skal godkendes i 
menighedsrådet 
 

7. Forretningsorden v/Birgit Secher 
- bilag vedlagt 

Forretningsordenen blev gennemgået – den er 
vedlagt dette referat. Forslag til dagsordenen skal 
være formand og sekretær i hænde senest 10 
dage før det berammede møde. Dagsordenen 
skal offentliggøres på hjemmesiden otte dage før 
dette. 

8. Orientering om Grøn Kirke og nedsættelse af 
arbejdsgruppe/tovholdere. v. Birgit Secher - 
bilag 
vedhæftet 

Punktet blev udsat til førstkommende møde. 
 

9. Orientering om skovgruppen og valg af en 
person fra MR til gruppen v. Birgit 

Punktet blev udsat til førstkommende møde. 

10. Mødeplan for 2021 v Niels Damsgaard 
Hansen – bilag vedhæftet 

Planen om møder tirsdag og onsdage på skift i 
2021 blev vedtaget. Møder, hvor der skal 
behandles budget/kvartalsrapporter lægges 
løbende ind. 

11 Eventuelt Kirkens googlekalender benyttes til bookning af 
arrangementer og møder i Stalden samt kirkerne. 
Det er vigtigt at vi får ført alle møder mm i 
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kalenderen så der ikke opstår dobbeltbookning, 
da huset også til tider benyttes af præsten til 
samtaler. 
  
Mødet sluttede kl. 20.45 
  

    
 

Den 15. december 2020  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


