
Referat af menighedsrådsmødet tirsdag d. 09.02.21 kl. 16.00 

i konfirmandstuen i Præstegården. 

 

 
    Tilstede: Lene, Per, Ebba, Ingrid, Anne-Mette, Trine, Katja og Karen. 

    Fraværende: Kirkeværge Lind. 

 

                                                                                                                                           Blad  344 

                                                                                                                                           Formandens init. 

    

 

    Dagsorden: 

 

1. Salme / sang foreslået Lene. 

Udeladt. 

 

2.     Godkendelse af referat.  

              Godkendt. 

 

3.     Godkendelse af dagsorden.  

  Godkendt. 

   

      4.     Nyt fra formanden.  

    Evaluering – nabo til graverkontoret forespørger om opsættelse af hegn imellem grundene, 

dette undersøges nærmere. 

    Gennemgang af post – gennemgået.  

 

      5.     Nyt fra kassereren.  

 Månedsrapport – intet nyt. 

 Kvartalsrapport – intet nyt. 

 Regnskab 2020 – er under udarbejdelse. 

    Budget 2021 – intet nyt. 

              Regnskabsinstruks underskrevet af relevante personer. 

              Vedtægter for valgt kasserer og regnskabsfører underskrevet af formanden. 

 

      6.     Nyt fra kontaktpersonen. 

        MED møde søndag d. 21.02.21 efter gudstjenesten. 

        Ansættelse af gravemedhjælper Anita Petersen pr. 01.02.21. 35 timer pr. uge. 

 

7.     Nyt fra kirkeværgen.  

        Formanden modtaget fra kirkeværge: 

        Skal kalkningsaftalen fra tidligere år fortsætte? Tilfredshed med udførelsen, så dette vedtages. 

        Forslag om varmebesparelse i kirken f.eks ved varmestyring, muligheder undersøges. 

 

8.     Nyt fra præsten. 

              De planlagte konfirmationer i maj, flyttes til d. 18+19 sep. 2021 grundet Covid-19 restriktioner. 

 

9.     Nyt fra medarbejderrepræsentanten. 

        Intet nyt. 

 

 



10.   Nyt fra kirkegårdsudvalget.  
        Arbejdet med nedlæggelse af gravsteder fortsætter. 

 

11.   Nyt fra præstegårdsudvalget.  

              Tagrenderne trænger til udskiftning, tilbud modtaget og arbejdet bestilt.  

        Ny postkasse opsat. 

 

12.   Menighedshus. 

        Arkitekten ansøger om byggetilladelse, landzonetilladelse og dispensation hos fredningsnævnet. 

 

13.   De Ni Sogne. 

        Næste møde d. 06.05.21 kl. 19.00 i Stigs Bjergby. 

 

14.   Aktivitetsudvalg. 

        Udvalget afholdt møde for den næste periode ift. kirkebladet (marts-april-maj).  

        Grundet Covid-19 restriktionerne, kan der ikke planlægges arrangementer, håber det er muligt med 

        kirkekaffe efter gudstjenesten Skærtorsdag. 

        Kr. Himmelfarts med morgenandagt og vandretur i nærområdet. 

        Aftalt aktivitetsudvalget beslutter aktiviteter inden for budgettet. 

        Næste møde d. 23.03.21 kl. 16.00. 

 

      15.   Målsætning for de næste 4 år. 

        Drøftet og aftalt det indtil videre står som et fast punkt på dagsorden. 

 

16.   Forslag om indkøb af den nye højskolesangbog. 

  Enighed om indkøb af 20 stk. Karen bestiller dem hjem.. 

 

17.   Gospelkor. 

        Brev modtaget fra koret. Dette er drøftet og til viderebehandling. 

 

18.   Planlægning af kommende arrangementer. 

        Ingen arrangementer pga. Covid-19 restriktioner. 

 

19.   Eventuelt. 

   

 

 

 

 

 

 

 


