
                        
 

 

Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d.28.09.2021, kl. 17.30 på Dalgaard. 

  

Deltagere: 

 

Peter Wagner Mollerup (PWM), formand, kontaktperson 

Allan Lau (AL), næstformand, formand for præstegårdsudvalget - Afbud 

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

Børge Thomsen (BT), kirkeværge 

Erik Rahn (ER), kasserer og formand for valgudvalget 

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

Hans Henriksen (HH), kirkesanger, medarbejderrepræsentant 

Jens Erik Jensen (JEJ), regnskabsfører 

  

Dagsorden:  

Møde indledes med fællessang, som vælges på skift af deltagerne. Til dette møde vælger Allan sang til før og efter 

mødet. 

 

1. Referat fra sidst 

2. Økonomistatus, samt bestyrelsens godkendelse af Budget 2022 (JEJ + ER) 

3. Status byggeudvalget/præstegård (NUJ) 

4. Status kirkeværge (BT): -  

- gennemgang af provstesynet  

- situationen på kirkegårdene 

- opdatering af ringereglement 

- opdatering af vejledning for graverens/kirketjenerens opgaver i forbindelse med gudstjenester/kirkelige 

handlinger 

- plan for rengøring/udluftning af kirkerne - ud over den almindelige foreslås 3 x grundigere rengøring 

årligt (herunder pudsning af sølv-/messingtøj og skift af alterdug) 

- skal puderne tilbage i kirken?  

- brug af levende lys i kirken (provsten anbefaler, at det rent generelt begrænses til alterlys og evt. særlige 

lejligheder for at begrænse partikelforureningen i rummet.)  

5. Opfyldningsvalget – resultat/status (ER) 

6. Status fra præsterne 

7. Nyt fra: 

- Kirkegårdsudvalget 

- Præstegårdsudvalget 

- Aktivitetsudvalget 

8. Evt. 

9. Næste møde: d. 26.10.2021, kl. 17.30 på Dalgaard, evt. konstituering 

 

Mødet afsluttes med fællessang og et fadervor (AK). 

 

 

 

 

 



Referat: 
1: Referatet blev godkendt og uploadet i dataarkivet efter noget besvær. 

 

2: Der er udsendt driftsbudget for 2022. Budgettet blev godkend. Evt. bemærkninger: Økonomirammen omkring 

præsteboligen diskuteret. Præstegården er fuldt financieret og byggeriet kommer ikke til at påvirke vores fremtidige 

driftsniveau. 

 

3: Afhængig af materialesituationen ventes præstegården færdig 1. marts.  

 

4: Kirkeværgen 

 

- gennemgang af provstesynet – Kirkegårdene synes først i slutningen af oktober. Kirke og 

kirkegårdsudvalget samt præstegårdsudvalget ser nøjere på det og melder tilbage til menighedsrådet. 

  

- situationen på kirkegårdene – Birkely hyres ind til at få klippet hækkene. Kirke og kirkegårdsudvalget er 

obs. på bl.a. grandækningen og fremadrettet personalenormering forankres ved kirkeværge og graver. 

 

- opdatering af ringereglement – (især ønskes bedeslag indført i forbindelse med bisættelser/begravelse; 

enkelt ringning + bedeslag forud for lørdagsdåb/fyraftensgudstjenester o.l.) – AK står for det. 

 

- opdatering af vejledning for graverens/kirketjenerens opgaver i forbindelse med gudstjenester/kirkelige 

handlinger (mappe til begge kirker) – tages op i kirke- og kirkegårdsudvalget. 

 

- plan for rengøring/udluftning af kirkerne - ud over den almindelige foreslås 3 x grundigere rengøring 

årligt (herunder pudsning af sølv-/messingtøj og skift af alterdug). Et syhold er sat på opgaven med at 

lave ekstra alterduge til Flødstrup + stofposer til kirkesølv. Punktet henvises til kirke- og 

kirkegårdsudvalget. 

 

- skal puderne tilbage i kirken? Ja  

 

- brug af levende lys i kirken og øvrige bygninger (provsten anbefaler, at det rent generelt begrænses til 

alterlys og evt. særlige lejligheder for at begrænse partikelforureningen i rummet.) – Menighedsrådet 

tilslutter sig provstens anbefaling.   

 

5: Opfyldningsvalget 14/9 – 29 stemmeberettigede; der blev valgt 4 medlemmer og 2 suppleanter. Annonce blev 

indsendt til dagspressen, men kom ikke med. Biskoppen er orienteret og har udtalt, at vi har gjort hvad vi kunne. 

Avisen beklager meget fejlen og det kommer med i næste udgave. 19/10 kl. 19.00 bibeholdes som sidste frist for at 

indlevere alternative kandidatlister. 

 

6: Præstens punkt – gudstjenesteliste klar – dækker allehelgen, jul og fastelavn.; kirkeblad sendes afsted til grafiker i 

morgen; stort konfirmandhold; ophængning af billeder m.m. i vognport? – der indkøbes gardinlister til at hænge 

billeder ned fra. AK laver et salmebogsindstik med gudstjenestens gang. 

 

7: Nyt fra: 

- Kirkegårdsudvalget: Digerenoveringen afsluttes i år.  

 

- Præstegårdsudvalget: Der har ikke været holdt møde. 

 

- Aktivitetsudvalget : referat fra mødet udsendt – julemarked o.l ?; gode idéer til sogneudflugt?; udvalget 

foreslår temadag o.l. i forbindelse med medarbejdermøde 15. januar – udvalget mailer sammen om 

idéer. 

 



 

 

 

8: Evt. - der mangler brandslukningsudstyr i konfirmandstuen i Flødstrup 

- Kordegn Pia Jonssen har fået 3 timer om ugen for Skellerup-Ellinge. 

  

 

 

9: Næste møde: d. 26.10.2021, kl. 17.30 på Dalgaard, evt. konstituering 

 

 

 

Underskrifter: 

 

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 

 

 

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

 

 

Hans Henriksen (HH), kirkesanger, medarbejderrepræsentant 

 

 

Jens Erik Jensen (JEJ), regnskabsfører 

 


