
 
Haderup Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 
Tirsdag d. 22. februar kl. 

17.30 i kirkehuset. 
Har det årlige 

medarbejdermøde som de 
første punkter. 

Blad nr. 2022-02 

Formandens initialer: 

BHA 

 
Afbud: 
 
 
 
 
 

Dagsorden Beslutning 

Indledes med fællesspisning 
Indledning v. Ida 
 

 
Arbejde på et godt arbejdsmiljø. 

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt med et par tilføjelser. 
 

2. Det årlige medarbejdermøde 
a. Orientering om regnskab og 

budgetter 
b. Orientering om 

menighedsrådets arbejde og 
visioner 

c. Ordet til den enkelte 
medarbejder. Tanker om det 
daglige arbejde, evt. planer 
og udvikling. 

d. Valg af medarbejder 
repræsentant. 

 
a. Orientering af Ole Steffensen. 

 
b. Visioner at arbejde med kirkens liv og vækst. 

Præstegårdsudvalget har gang i kloakseparering 
samt renovering af beplantning foran 
præsteboligen. 

 
c. Ole: behov for at vide, hvor de forskellige fakturaer 

skal konteres. Vil gerne have orientering om 
medarbejdernes ferier. 
Natalia: Vil gerne have svar mail, når hun har sendt 
en orientering om fri/ferie. Har behov for logik i 
beskrivelserne i brandsoft. 

                  Anna Marie: ….. 
                  Tanja: Tanker om udvikling på kirkegården. Har                                  
plantet 10 sørgebirk nederst på kirkegården. Har ønsker om at 
oprette gravpladser i området mellem kirken og graverhuset 
anlagt i cirkler. Der planlægges en rundtur med orientering på 
kirkegården. Mange efterspørger andre muligheder med 
kistebegravelser.  

d. Anna Marie fortsætter. Der opfordres til at 
personalet sætter sig sammen og snakker punkter 
igennem. 

3. Tilbagemelding omkring 
synsrapport samt kloakering 
ved præstegården, fra 
provstiudvalget. Bilag på 
DAPén den 2/2-2022 

  
 

Der er bevilliget 5 % midler på 54.000 kr. til kloakering samt 
34.000 kr. til gulvtæppe i præstegården. 
Øvrige midler til manglerne i synsrapporten skal vi finde i eget 
budget.  

4. Opsamling på rapporten 
omkring organistens timetal. 
Evt. øgning i timetal til 
organist. Hvordan ser vores 

Vi ønsker at honorere Natalia en time ekstra ugentlig og får 
endelig overblik over budgettet, så der kan ændres senest 1. 
april. 



budget ud? Kan vi have det i 
eget regnskab, eller skal vi 
søge om en ekstra bevilling? 
Anna/Ole kommer med 
beregning og overblik over 
økonomien på dette. 

  
 

5. Midler til uddannelse til 
personalet. Hvad har vi 
budgetteret med? Hvordan 
kan vi tilgodese 
medarbejdernes ønsker om 
uddannelse. Hvad er 
menighedsrådets vision/behov 
omkring videre uddannelse. 

  

Forskellige overvejelser. 
Evt. budgettere med en fælles uddannelses pulje og 
kontaktpersonen kan råde over det i forbindelse med eks. 
MUS samtaler. 
Vi arbejder videre med det i forbindelse med budgetarbejdet i 
marts. 

6. Dagsorden laves til 
menighedsmødet d. 3. april, så 
vi kan annoncere med det. 
 Hvad skal vi have på? Hvem 
tager sig af hvad? 
 

Velkomst (Kim) 
Fremlæggelse af sidste års regnskab. (Anna) 
Budget for næste år (Anna) 
Orientering om ændring i præstegården (Ivar) 
Beretning fra menighedsråd (send gerne indslag til Britta) 
Messehagel, symboler i kirken, ideer til menighedsrådets 
arbejde (Rune tager lille indledning til disse emner) (Ida tager 
opsamling) 
Afslutning. (Ida) 
 
Ida laver dagsorden til uddeling 

7. Nyt fra udvalg: 
a. Kirkehøjskole 
b. Aktivitets 
c. Kirkehus 
d. Kirkeblad 
e. Kirkegård 
f. Præstegård/skov 
g. FDF 
h. Menighedsplejen 
i. FKG 
 

 
a. Tilbud om tema: Bent Fabrisius Bjerre. Evt. i 

samarbejde med borgerforeningen, fyraftensfællesskab 
ell. Kirkehøjskole. 

b. Møde d. 21./3. 
c. Der arbejdes på gangsti fra dør hen til stien oppe fra 

kirken. Leje og reservering af huset: en kontrol af 
betaling af depositum. Pris på leje af kirkehuset: 
stigning på 10%. IM har aftalt leje af kirkehus i -22 og -
23. Her er prisen uændret. Reparation eller udskiftning 
af bænke udenfor.  

d. Intet nyt. 
e. Kim aftaler tid til rundgang på kirkegården. 
f. Meget bart når beplantningen er fjernet. Plantning går i 

gang midt i marts. I præstegårdsskoven er flisning af 
træ udsat pga fugtige veje. 

g. Intet nyt. 
h. Generalforsamling 31. marts. 
i. Årsmøde 8./3. Jens Christian og Anna deltager. 

8. Meddelelser fra: 
a. Præsten 
b. Formanden 
c. Næstformanden 
d. Kassereren 
e. Kirkeværgen 
f. Sekretæren 
g. Kontaktpersonen 
h. Medarbejder 

a. Intet nyt. 
b. Opfordrer til at tage med til generalforsamling i 

distriktsforeningen. 
c. Intet nyt. 
d. Intet nyt. 
e. Indhenter oplysninger om indeværende års bevilling 

vedr. tilsynsrapport. Kost udbytning er sat i bero indtil 
videre. 

f. Intet nyt. 



repræsentanten 
 

g. Kører fint med personalemøde ca en gang om 
måneden. 

h. Intet nyt. 

9. Kommende arrangementer. 
a. 26./2. Højskoledag  
b. 4./3. sang for voksne 
c. 10./3. Kirkehøjskole 
d. 15./3. Strik af dåbsklude 
e. 17./3. Fyraftensfællesskab. 
 

 
a. Ida. 
b. Anna Marie og Natalia. 
c. Ida. 
d. Anna 
e. Rune / Anna 

 

10. Evt. Intet nyt. 
 
 

11. Næste møde. 30. marts kl. 18.30. 

 
a. Indledning 
b. Kaffe  
c. Punkter 
Fællesmøde: 9./3. kl 18.30 

a. Britta. 
b. Ivar 
c. Økonomi 

Kirkehuset. Prisstigning på udlejning. Mulighed for at 
sælge kaffe uden udlejning af huset. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Britta Høj Andersen  

 

Ida Tølbøl 
 

 

Ivar Lyhne 

 
 
 
 

Anna Lyhne 
 

 
 
 
 

Kim Lauritsen 

 
 
 
 

Rune Hoff Lauridsen 
 
 

 


