
                        
 

 

Hermed indkaldes til møde i menighedsrådet tirsdag d. 24.03.2021, kl. 17.30 på Dalgaard, med spisning 

efterfølgende. 

 

Rådet: 

 

Peter Wagner Mollerup (PWM), formand, kontaktperson 

Allan Lau (AL), næstformand, formand for præstegårdsudvalget 

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

Børge Thomsen (BT), kirkeværge 

Erik Rahn (ER), kasserer 

Anne Kathrine Rafn Hauge (AK), sognepræst, sekretær 

Hans Henriksen (HH), kirkesanger, medarbejderrepræsentant 

  

Dagsorden:  

Møde indledes under normale omstændigheder med fællessang, men her afventes ophør af restriktioner. 

 

1. Referat fra sidst 

2. Økonomi, indberetning, feriepenge m.v. (Dorrit/Jens Erik) 

3. Status byggeudvalget/præstegård (NUJ) 

4. Status kirkeværge (BT) 

5. Mindelunden på Flødstrup Kirkegård (NUJ) 

6. Laden i Flødstrup (AL) 

7. Status kasserer, IT-udstyr (ER) 

8. Status fra præsterne, årshjul m.m. (AK) 

9. Nyt fra: 

- Kirkegårdsudvalget 

- Præstegårdsudvalget 

- Aktivitetsudvalget 

10. Evt. 

11. Næste møde: 13.04.2021, kl. 17.30 på Dalgaard 

12. Lukket punkt (timer kordegn, sangere, organist) (AK + PWM) 

 

Afventende punkter: Generelle vedtægter (ER), budget 2021 (Dorrit), opdatere Skovbo data (BT/Dorrit). 

 

Mødet afsluttes under normale omstændigheder med fællessang og et fadervor, men her afventes ophør af 

restriktioner. 

 

 

Langtved d. 14.03.2021 

 

Peter Wagner Mollerup 

Formand 

 

 

 

 

 



 

Referat: 

 

Grundet nye forsamlingsregler blev mødet holdt udenfor og derfor forholdsvis kortfattet. Div. Bilag var rundsendt i 

forvejen.  

 

Afbud fra Allan Lau 

 

1. Referat fra sidst – ingen bemærkninger 

 

2. Økonomi, indberetning, feriepenge m.v. (Dorrit/Jens Erik) – Regnskabet er indberette til provstiet 22-03-

2021 kl. 15.46 

- regnskabet blev gennemgået og godkendt 24-03-2021 kl. 18.05. Tak til Dorrit som regnskabsfører og 

velkommen til Jens-Erik 

 

3. Status byggeudvalget/præstegård (NUJ) – bilag fremsendt 

Licitation for præstegård gennemført. Der er søgt tillægsbevilling i provstiet, som har videresendt til stiftet.  

 

4. Status kirkeværge (BT) 

- Kodelås til dør til kirkekontor bevilget – ca kr. 2500 med moms 

- Bridgeklubbens ting er fjernet fra depot og stillet i gangen i steden. Bridgeklubben har fået udleveret B-nøgle i 

stedet for A-nøgle. Der er indkøbt ekstra B-nøgler 

- containerne på kirkegårdene -  der undersøges nærmere i forhold til at få en bedre aftale 

- Vandhaner på kirkegårdene – der laves forsøg med tyveerisikring 

- Kirkegårdene – forårsblomsterne er ved at være på plads 

- Arbejdstilsynet har været på besøg – bemærkede ulovlig stige; der indkøbes ny – grøn smiley 😊- anbefaler 

indkøb af længere støvsugerslange. NUJ undersøger nærmere. 

- Der skal ses nærmere på tidligere opmåling af kirkegårdene i forhold til mandskabsforbrug. Punktet tages op 

næste gang på lukket møde. 

- Vi kontakter personalekonsulenten ang. evt. ekstra hjælp til kirketjeneste.  

 

 

5. Mindelunden på Flødstrup Kirkegård (NUJ) 

Det besluttes indtil videre at bevare mindelunden på Flødstrup Kirkegård og det skrives i kirkegårdsvedtægten at 

der ikke må lægges blomster. Kirkegårdsudvalget arbejder videre med det 

  

6. Laden i Flødstrup (AL) 

Allan Lau tager kontakt til ejer af henstillede ting, så den kan blive ryddet. 

 

7. Status kasserer, IT-udstyr (ER) 

Jf. punkt 2 – der er ikke mange penge at tage af, så man skal hele tiden kigge i budgettet 

Der gives tilladelse at regnskabsføreren indkøber en PC til regnskabsføring. 

 

8. Status fra præsterne, årshjul m.m. (AK) 

- bistandsforpligtelsen fra Skellerup-Ellinge er gjort permanent. Menighedsrådet kan evt. kommentere 

beslutningen frem til udgangen af marts. 

- Der er indkaldt til årligt medarbejdermøde 28/4 

- årshjul – forslag til årshjul fremlagt af AK – Godkendt  

 

 

9. Nyt fra: 

- Kirkegårdsudvalget – referat fremsendt og godkendt af menighedsrådet 

- Præstegårdsudvalget – referat fremsendt og godkendt af menighedsrådet.  



- Aktivitetsudvalget – grundet nedlukning har der ikke været nogen møder 

-  

10. Evt. 

PWM har været til virtuelt formands-/næstformandsmøde; Kirkeværgen også tilmeldt virtuelt kursus; 

telefonforbindelsen på graverkontoret er ikke nødvendig for internetforbindelsen i Flødstrup; der undersøges 

nærmere.  

 

 

11. Næste møde: mødet 13.04.2021, kl. 17.30 på Dalgaard aflyses. Næste møde er 18/5 17.30 

 

 

12. Lukket punkt  

 

Afventende punkter: Generelle vedtægter (ER), budget 2021 (Dorrit), opdatere Skovbo data (BT/Dorrit). 

 

 


