
                        
 

 

Hermed indkaldes til møde i menighedsrådet tirsdag d. 18.05.2021, 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 

Anne Kathrine Rafn Hauge (AK), sognepræst, sekretær 

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 HH sang til før og efter 

mødet. 

 

1. Referat fra sidst 

2. Økonomistatus, herunder regnskabsinstruks m.m. (JEJ + ER) 

3. APV (PWM + AK) 

4. Status byggeudvalget/præstegård (NUJ) 

5. Status kirkeværge (BT), værktøjsbudget, mindre plæneklipper, ophør af graverkontor i Flødstrup m.m. 

6. Laden m.m. i Flødstrup (AL) 

7. Opfyldningsvalg 14. sep. – procesplan (ER) 

8. Status fra præsterne (AK) 

9. Nyt fra: 

- Kirkegårdsudvalget 

- Præstegårdsudvalget 

- Aktivitetsudvalget 

10. Evt. 

11. Næste møde: 29.06.2021, kl. 17.30 på Dalgaard 

12. Lukket punkt: Timer/afregning kirkesangere, organister, kirketjener (AK + PWM), nye kontorer (AL), 

 

Afventende punkter: Ingen p.t. 

 

Mødet afsluttes med fællessang og et fadervor (AK). 

 

 

Langtved d. 09.05.2021 

 

Peter Wagner Mollerup 

Formand 

 

 

 

 



Referat 
Punkt tilføjet under 9 

1: Referat fra sidst –  

 

 

 

2: Økonomistatus, herunder regnskabsinstruks m.m. (JEJ + ER) 

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt. 

Merudgift på drift for 1. kvartal på ca 100.000 – især indkøb af maskine + højere lønudgift til gravere pga. 

fratrædelse + feriepenge. Udlignes i kommende kvartaler. 

Aktivitetsniveauet lavt pga. corona – afspejles også i udgifterne. 

Påholdenhed tilrådes. 

 

Regnskabsinstruks godkendt – formand godkender bilagene inden revisionsgennemgangen for regnskab 2020 12/6; 

andre kan kun attestere.  

 

3: APV (PWM + AK) 

- Har ikke været afholdt. Planlægges i samarbejde med personalekonsulenten til afholdelse i løbet af efteråret – 

vedtaget. 

 

4: Status byggeudvalget/præstegård (NUJ) 

- Præsteboligen er ved at blive brudt ned – tidsplanen holder så nogenlunde 

- Det har været nødvendigt at afspærre af sikkerhedshensyn 

 

5: Status kirkeværge (BT), værktøjsbudget, mindre plæneklipper, ophør af fastnettelefoner på graverkontor i 

Flødstrup m.m. 

- værktøjsbudget ønskes af graverne! Der vedtages et budget på 10.000 til mindre anskaffelser 

- ophør af fastnet telefoner på begge graverkontorer – internet oprettet begge steder – det vil være hensigtsmæssigt 

at få kirkens internet lagt ind under. Børge ser på det., 

- Flagkalender – pt. flages der kun, når der er noget i kirken. Hvis der skal flages på flagdage (enten alle eller kun 

kirkelige) skal der betales for at det bliver sat op om morgenen og taget ned om aftenen. Det vedtages at fortsætte 

som hidtil. 

- Den forsvundne B-nøgle er dukket op   

 

6: Laden m.m. i Flødstrup (AL) 

- Der er blevet ryddet tilstrækkeligt til at håndværkerne kan bruge den til opbevaring; der vil blive ryddet færdigt op 

inden ny præst kommer. Nuværende lejemål fortsætter efter aftale med præstegårdsudvalget. 

 

7: Opfyldningsvalg 14. sep. – procesplan (ER) 

- orienteringsmøde tirsdag 17/8 kl. 19.00 på Dalgaard 

- valgforsamling 14/9 kl. 19.00 på Dalgaard 

 

8: Status fra præsterne (AK) – gudstjenesteliste fremsendt 

- Menighedsmøde efter høstgudstjenesten i Flødstrup 26/9 

 

9: Nyt fra: 

- Kirkegårdsudvalget: licitation på kirkediget - tilbud er lige kommet ind, men det er endnu ikke afgjort. 

Gøres færdigt inden årets udgang. Kirkesyn gennemført på begge kirker. Provstesyn i år. 

- Præstegårdsudvalget:   

- Aktivitetsudvalget – referat fra møde 13/4 fremsendt – Sankt Hans 23/6 afholdes under hensyntagen til 

gældende coronarestriktioner. 



- Medarbejdermøde (tilføjet punkt): Afholdt 28/4 – Personalet efterspurgte: 1) håndværkerliste til at ligge 

på Dalgaard – er blevet lagt frem i mappe; 2) Støvsuger til Dalgaard? – aftales med formanden for 

præstegårdsudvalget   

10. Evt. 

- der blev spurgt til udflugten – er aflyst i år pga. corona  

 

11. Næste møde: 29.06.2021, kl. 17.30 på Dalgaard 

 

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 

 

 

Hans Henriksen (HH), kirkesanger, medarbejderrepræsentant: 

 

 

Jens Erik Jensen (JEJ), regnskabsfører: 

 


