
                        
 

Hermed indkaldes til møde i menighedsrådet tirsdag d.26.10.2021, kl. 17.30 på Dalgaard, med spisning 

efterfølgende. 

 

Deltagere: 

 
Peter Wagner Mollerup (PWM), formand, kontaktperson 

Allan Lau (AL), næstformand, formand for præstegårdsudvalget 

Niels Uffe Jørgensen (NUJ), formand for kirke – og kirkegårdsudvalg samt byggeudvalget 

Børge Thomsen (BT), kirkeværge 

Erik Rahn (ER), kasserer og formand for valgudvalget 

Kirsten Pedersen (KP) 

Anne Marie Kristensen (AMK) 

Anders Dyrhave Jensen (ADJ) 

Anne Kathrine Rafn Hauge (AK), sognepræst, sekretær, kontaktperson 

Hans Henriksen (HH), kirkesanger, medarbejderrepræsentant 

Jens Erik Jensen (JEJ), regnskabsfører 

Mona List Kristensen (MLK) suppleant (afbud) 

Poul Olsen (PO) suppleant (afbud) 

Ina Nielsen (IN) suppleant (afbud) 

 

 

Møde indledes med fællessang, som vælges på skift af deltagerne. Til dette møde vælger Allan sang, fra den nye 

højskolesangbog, til før og efter mødet. 

 

Dagsorden:  

 

1. Referat fra sidst 

2. Konstituering efter suppleringsvalg (nye medlemmer/suppleanter underskriver menighedsløftet) 

3. Status fra: 

- Formand/næstformand (PWM/AL) 

- Kasserer/regnskabsfører (JEJ/ER): økonomistatus, godkendelse af budget 2022 og 3. kvartalsrapport 

- Kirkeværge (BT) kirkegårde, orientering, grandækning, Birkely 

- Præster (AK) 

- Medarbejderrepræsentanten (HH) 

- Byggeudvalget (NUJ) 

- Kirkegårdsudvalget (NUJ) 

- Præstegårdsudvalget (AL) 

- Aktivitetsudvalget  

4. Evt. – diverse fotos af MR 

5. Næste møde: d. 30.11.2021, kl. 17.30 på Dalgaard. 

 

 

Mødet afsluttes med fællessang og et fadervor (AK). 

 

 

 

Langtved d. 17.10.2021 

 

Peter Wagner Mollerup 

Formand 

 



Referat 
 

1. Referatet blev godkendt 

 

2. Resultat af konstituering: 

 

Formand: Peter Wagner Mollerup – 9 stemmer 

Næstformand: Kirsten Pedersen – 9 stemmer 

Kasserer/regnskabsfører: Jens Erik Jensen 

Kontaktperson: Kirsten Pedersen 

Kirkeværge: Børge Christian Thomsen 

Sekretær: Erik Rahn 

Formand for Kirke- og kirkegårdsudvalg: Niels Uffe Jørgensen 

Formand for Præstegårdsudvalg: Allan Møller Lau 

Formand for Valgbestyrelsen: Erik Rahn 

 

Menigt medlem: Anne Marie Kristensen 

Menigt medlem: Anders Dyrhave Jensen 

 

Medarbejderrepræsentant: Hans Henriksen 

Præst: Anne Kathrine Rafn Hauge 

 

Suppleanter: Ina Nielsen, Poul Olsen, Mona List Kristensen 

 

Byggesagkyndig – John Skovgaard (ekstern); Niels Uffe Jørgensen fra menighedsrådet 

 

Udvalg: 

Kirke- og kirkegårdsudvalg: Allan, Anders, Poul 

Præstegårdsudvalg: Niels Uffe, Anne Marie, Anders, Poul 

Aktivitetsudvalg: Præst, Organist, Hans, Anne Marie, Mona, Ina 

Sorg, bistand og hjælpeorganisationer: Præst, Børge, Anders, Mona  

----- 

Byggeudvalget fortsætter uændret indtil præstegårdsbyggeriet er færdigt 

 

Honorarerne fortsætter på nuværende niveau. 

 

3. Status fra: 

- Formand/næstformand (PWM/AL) – ikke yderligere 

 

- Kasserer/regnskabsfører (JEJ/ER): økonomistatus, godkendelse af budget 2022 og 3. kvartalsrapport: 

Kvartalsrapport: er udsendt – overskud i 3. kvartal, men noget skal overføres til præstegården og 

desuden er 4. kvartal dyrere end de øvrige. JEJ undersøger nærmere ang. overførsel mellem konti. 

Budget 2022: Budgettet, der blev afleveret den 15/10 2021 kl. 10.57, er godkendt. Budgettet blev 

gennemgået og godkendt ved sidste møde, men det er nødvendigt med denne præcisering. 

Årsregnskab 2020: revisionsprotokollat gennemgået, taget til efterretning og godkendt – det påpeges, 

at der er manglende funktionsadskillelse mellem kasserer/regnskabsfører.  

 

- Kirkeværge (BT) kirkegårde, orientering, grandækning, Birkely – der er kommet styr på det meste – 

grandækningen er påbegyndt og forventes afsluttet i god tid, da der er kommet ekstra hjælp på fra 

Kirsten Højsgaard Jørgensen og Alexander Lumbye Helms – vi kontakter personalekonsulenten omkring 

kontrakterne. Der er desuden lavet virksomhedspraktikforløb med Rasmus ---- ved Ullerslev Kirke. 



Birkely er i gang med at klippe hækkene – forholdsvis dyrt, men vi kan evt. søge 5%midler til at dække 

udgiften. 

Nøgler: hvem skal have hhv. A og B nøgler? Børge bestiller ekstra. 

Fibernet: Der er kommet tilbud om tilslutning til fibernet – Anders (fra præstegårdsudvalget) sørger for 

at få os tilsluttet 

Vedtægter for div. roller/udvalg skal udfyldes og godkendes i menighedsrådet – udkast er i mappen; 

udvalgene læser på lektien og vender tilbage med det. 

Menighedsrådet indkalder til et medarbejdermøde 15. januar. Kontaktperson og 

medarbejderrepræsentant finder ud af, hvilken julehilsen personalet skal have.  

- Præster (AK) – kirkebladet er kommet – der mangler opslag omkring flaggruppe, så vi lader det ligge til 

det nye år. De kirkelige indsamlinger til julehjælp o.l. sendes til De Samvirkende Menighedsplejer, som 

provstiet har indgået aftale med. 

- Medarbejderrepræsentanten (HH) – syteam har sørget for opdatering af kirketekstilerne 

- Byggeudvalget (NUJ) – murerarbejdet er gået i gang – vi er pt. 1 måned bagud – der vil komme 

ekstraudgift til bl.a. nye hvidevarer.  

- Kirkegårdsudvalget (NUJ) – har holdt møde; referat kommer. Årshjul evalueres i januar. Diget er blevet 

færdigt. Der har været møde med arkitekt ang. borebillerne i Flødstrup. Krypten forsegles + overdækkes 

og der lægges klinker, hvilket ikke er ukompliceret. Projekt udarbejdes i samarbejde med 

Nationalmuseet m.m.. Pt. er der ro omkring borebillerne også i orglet. 

Udvalget gennemgår div. serviceaftaler. 

- Præstegårdsudvalget (AL) 

- Aktivitetsudvalget : der er god gang i planlægningen af julemarkedet 1. søndag i advent. 

 

4. evt: JEJ laver en ”økonomimappe” under menighedsrådets mailkonto – AK og de nye medlemmer tager et kort 

møde om, hvordan DAPen virker.  

Kurser: der findes div. gratis/ billige kurser for nye menighedsrådsmedlemmer – man kan få kørselsgodtgørelse 

 

Dårlig belysning v. trappen på Dalgaard – præstegårdsudvalget ser på det. 

 

5. Næste møde: d. 30.11.2021, kl. 17.30 på Dalgaard 

 

Underskrifter: 
Peter Wagner Mollerup (PWM) 

 

Allan Lau (AL) 

 

Niels Uffe Jørgensen (NUJ) 

 

Børge Thomsen (BT) 

 

Erik Rahn (ER) 

 

Kirsten Pedersen (KP) 

 

Anne Marie Kristensen (AMK) 

 

Anders Dyrhave Jensen (ADJ) 

 

 

Anne Kathrine Rafn Hauge (AK) 

 

Hans Henriksen (HH) 

 

Jens Erik Jensen (JEJ) 

 


