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Haderup Menighedsråd 

Afbud Kim 

1 
Menighedsrådsmøde 

Tirsdag d. 25. oktober kl . 
18.30 i konfirmandstuen. 

Blad nr. 2022- 11 

Formandens 1n1t1aler7· 
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Agnotho Skriver doltogor som suppleant til mødet I dag 

I -
Dagsorden Beslutning 

l -
Indledning v Rune I 
Kaffe v Ivar 

1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2. Kim Lauritsen ønsker at Vi godkender at Kim udtræder af menighedsradet. Dette 

udtræde af menighedsrådet. forelægges for biskoppen. 

Bilag 
Jens Christian Jensen er 1. suppleant og træder ind i 
menighedsrådet. 
Der skal udpeges en anden til kirkegårdsudvalget. Britta 
træder ind i stedet. 

3. Konstituering: 
Valg af 

i. Formand Britta genvælges med 7 stemmer. 

ii. Næstformand Ivar vælges til næstformand med 7 stemmer. 

iii. Kasserer Anna genvælges med 7 stemmer. 

iv. Kontaktperson Ida genvælges med 7 stemmer 

V. Sekretær Ida genvælges med 7 stemmer 

vi. Kirkeværge Ivar genvælges med 7 stemmer. 

4. Økonomi : 
Endelig budget 2023. Bilag Endeligt budget for 2023 gennemgået og godkendt med 

Hvordan skal vi bruge det følgende stempel: 

høstoffer der er øremærket Haderup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 28055358, Budget 

Haderup sogn 2023,, Endelig budget afleveret d. 12-10-2022 12:47 

Hvordan skal vi bruge det Høstoffer til Haderup sogn går til højskoledagen. 

høstoffer der er øremærket Høstoffer øremærket julehjælpen går til menighedsplejen og 

Julehjælpen fordeles her til julehjælp. 

5% ansøgning 5% ansøgning er afvist. 

Herning Vand - Vi har søgt om at blive fritaget for vandafledningsafgift for det 

Vandafledningsafgift vand, der bruges på kirkegården. Vi har fået afgiften 

tilbagebetalt for 5 år: ca. 38.000. 
Det bliver fremadrettet en besparelse på 7-8000 kr. årligt. 

5. Kirkehus kontrakterne Er kigget igennem og fundet dækkende. Et aftenarrangement 
med kaffe sættes til halv dagsleje. 



6. Julefrokost for personale og Er på dagsorden til fællesmøde d. 2./11 . 
menighedsråd samt frivillige Enighed om, at julefrokosten udskydes til januar 

med ansvarsområde 

- -
7. Bispevisitats i Haderup den 

20 November. Bilag fra 
DAPen 

i. Hvordan Kirkehuset er booket. Vi foreslår at umiddelbart efter 
foregår det gudstjenesten har præst og biskop samtale på præstens 
rent praktisk kontor. Frokosten serveres kl. 12 og herefter samtale mellem 

ii . Hvad ønsker vi menighedsråd og biskop. 
at drøfte med Drøftelser med biskoppen: Omfattende og langsom proces 
biskoppen med godkendelse af et nyt menighedsråd eks. i forbindelse 

med bankgodkendelser. 
Nemmere start med papirarbejde for nye 
menighedsrådsmedlemmer. 
Hvordan gør vi det attraktivt for nye at træde ind i 
menighedsråd. 
Dåb. Hvad kan vi gøre ift. medarbejderressourcer/dåb udenfor 
gudstjenester. 

8. Forslag til mødedatoer i 17./1., 21./2., 28./3. , 25./4., 23./5. , 20./6., 29./8., 26./9., 
2023. Bilag 31./.10., 21./11 . 

9. Kommende arrangementer Fyraftensfællesskab 17./11. (Tanja sørger for åben dør) 
Julekoncert 30./11 . Har brug for ophold i konfirmandstue. Anna 
sørger for at åbne i konfirmandstue. Tanja sørger for åben dør 
i kirken . 
Julekoncert d. 9./12. Tanja sørger for åben kirke. 
Busk gudstjeneste og allehelgen med anderledes liturgi, men 
personalet er orienteret. 

10. Nyt fra 
a. Kirkehuset udvalget a. Der har været mislugt ud i kirkehuset. Blev identificeret 
b. Aktivitetsudvalget til depot så Karin vil afsøge dette. 
C. Kirkehøjskoleudvalget b. Haft godt møde med Natalia, som laver flere aftaler. 
d. Kirkeblad udvalget C. Intet nyt. 

e. Kirkegårdsudvalget d. Behov for bedre overholdelse af deadline - gælder især 
f. Præstegårdsudvalget for aktiviteter i Feldborg. 
g. Skoven e. Tanja har været på kursus omkring 
h. FDF kirkegårdsvedtægter, hvor de drøftede muligheden for 
i. Menighedsplejen at skrive ind i vedtægterne, at der ikke gravsteder ikke 
j. FKG kan passes af fremmed entreprenør. Vi vil drøfte dette 

med biskoppen. J.P. Wolf kigger på vedtægterne. 
f. Intet nyt. 
g. Intet nyt. 
h. Intet nyt. 
i. Julehjælp annonceres i kirkeblad og 

ansøgningsskemaer lægges frem. 
j. Intet nyt. 



11. Meddelelser fra 

a. Præsten 

b. Formanden 

c. Næstformanden 

d. Kassereren 

e. Kirkeværgen 

f. Sekretæren 

g. Kontaktpersonen 

h. Medarbejder 

repræse ntanten. 

12. Evt. 

13 Næste mode. 
Indledning 
Kaffe 
Punkter 

Anna Lyhne 

a. Intet nyt . 
b. Det er problemat isk med blade omkring kirkehuset . 

c. Intet nyt . 

d. Intet nyt . 
e. Der af søges evt . op sige lser af nogle 

telefonabonnementer. 

Vejskiltet med vejkirke ved Viborgvej fjernes . 

f. Har stort forbrug af blækpatroner og papir. Dette 

refunderes fremadrettet. 

g. Der er behov for at have organist afløser til nogle 

plejehjemsgudstjenester, da det ikke hver gang passer 

med flytning af den løse fridag og da timerne er 

udregnet efter 8 plejehjemsgudstjenester årligt. 

Indledning: Rune. 

Kaffe: Anna. 

I Punkter: Opfølgning på bispevisitats. 

Ida Tølbøl 

ll1111L A't~~. 
Ki tfi Lauritsen Rune Hoff Lauridsen 


