
Haderup Menighedsråd 

Afbud: Kim 

Dagsorden 

Starter mødet med smørrebrød. 
Indledning v. Anna 
Smørrebrød og kaffe v. Britta. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Drøftelse af hvad vi så på 
kirkegården 

Tanjas oplæg til fremtiden på 
kirkegården, bl.a. omkring 
budgettering og økonomi 
Kirkegårdsvedtægter 

3. Økonomi 
a. Orientering fra budgetsamråd 

ved Anna 
b. Kvartalsrapport 
c. Beslutning omkring bidrag til 

menighedsplejen er klaret for 
nu. Der skal ny beslutning til 

Menighedsrådsmøde 
Tirsdag d. 30. august kl. 
18.30 i konfirmandstuen. 

Vi mødes og går en tur på 
kirkegården kl. 17.30 

Beslutning 

Septembers himmel er så blå 

Godkendt 

Blad nr. 2022-09 

Formandens initialer: 

BHA 

Behov for at flytte vandhane, så der er lettere adgang til vand 
ved urnegravsteder foran kirken. Evt. frostsikrede vandhaner. 
Tages med ved bygningssyn. 
Behov for udskiftning af lamperift. grøn omstilling . 
Behov for udskiftning af bænke - skift af træ paneler eller helt 
udskiftning? (evt. ved hjælp af frivillige) . 
Belysning på kirken - undersøges prismæssig , hvad det koster 
pr. time. Overveje at slukke helt. 
1ft. grøn omstilling : overveje solceller på værkstedsbygning og 
på kirkehuset. Ligeledes overveje varmesystem i kirken. 
1ft. evt. ændringer på kirkegården vil vi søge råd hos 
menighedsrådenes landsforening. Ivar tager kontakt. Vi sætter 
på dagsorden til næste møde, om vi vil sætte gang i den 
foreslåede ændring. 
Kasse til lysestager og vaser er sat i gang v. Ivar. 
Der de behov for nyt klæde til dækning af graven. Pris afsøges 
og nyt købes evt. i 2023. 
Brug af fyr ved vinterdækning er problematisk, da det er dårlig 
kvalitet og meget dyrt. Vi beslutter at undlade fyr i år. 
Kim afsøger problematikken omkring kost. 
Der er forespørgsel om at tage en i job prøvning . Vi vurderer, 
at vi ikke har ressourcerne til dette. 
Plæneklipperen er fortsat problematisk og der er kontakt 
omkring dette. 
Vedtægterne: Der er behov for en vis tilretning af de 
nuværende vedtægter. Ivar kontakter provstiet mhp. tilrettede 
vedtæqter, som tages op på næste møde. 

a. Ny HR konsulent skal søges hos ministeriet så der går 
en vis tid før nyansættelse. En del snak om grøn 
omstilling. 

b. Nogle poster i kvartalsrapporten er uklare, hvilket vi 
afklarer med Marie. Ivar kontakter Marie omkring 
udgifter vedr. præstebolig og der besluttes at søge 5 % 



når der bliver valgt et nyt midler til dette. Britta og Anna underskriver 
menighedsråd . kvartalsrapporten. 

d. Oprettelse af ny bankkonto, C. OK. 
se bilag. d. OK. Til opgradering af kontoen, som så bliver lidt 

dyrere. 
4. Kirkehuset 

a. Orientering efter a. Der har været for lidt køling på fjernvarmen, så der har 
varmeværkets personale har været smed på. Ivar forhører hos Marie, om der er 
besøgt huset mulighed for at søge 5 % midler på dette. 

b. Regning på reparation af b. Regning på 13.747,50 og vi søger 5 % midler på dette. 
opvaskemaskine. Skal vi 

forsøge at søge 5% puljen 

5. Samarbejdsaftaler 
a. Regnskabsfører Bilag a. Samarbejdsaftale om regnskabsfører godkendes og 
b. Fælles organist Bilag underskrives af formanden. 
C. Fællespastoratet omkring b. Samarbejdsaftale om fælles organist godkendes og 

regnskabsfører og underskrives og videresendes til godkendelse i 
Feldborg menighedsråd. 

sekretær. Drøftelse at C. Der er fortsat god mening i at få sekretærhjælp i Sunds 
hvad vores fremtidige ift. dåbsmatriale, vielsesattester o.lign. Dvs. 4 timer 
behov er, inden ugentlig. 

formanden skal til møde i 
Sunds omkring dette. 

6. Nyt fra 

a. Kirkehuset udvalget a. Intet nyt. 
b. Aktivitetsudvalget b. Indkaldes til snarligt møde med deltagelse af organist. 
C. Kirkehøjskoleudvalget C. Der er nyt program til efteråret. 
d. Kirkeblad udvalget d. Deadline til næste kirkeblad d. 25./9. 
e. Kirkegårdsudvalget e. Godt med turen på kirkegården i dag. 
f. Præstegårdsudvalget f . Der er indkøbt ny opvaskemaskine, da den tidligere var 
g. Skoven defekt. 

h. FDF g. Et læs kartofler var læsset af i skoven, men er fjernet 
i. Menighedsplejen igen. 

j. FKG h. Intet nyt. 

i. Der afsøges mulighed for en ny organisering, så vi ikke 
skal lægge kræfter i bestyrelses arbejde og 
generalforsamling. Vil fortsat gerne varetage 
nuværende opgaver med besøgstjeneste og julehjælp. 

7. Meddelelser fra 

a. Præsten a. Starter med konfirmander i næste uge. 

b. Formanden: b. Der er afskedsfest for provst Kirsten Thyssen d. 8./9. 

Afskedsreception for Kirsten Ingen fra menighedsrådet kan deltage. Vi vil gerne give 

Thyssen på DAPen. Hvem 300 kr. til gave. 

deltager og hvad giver vi. Forespørgsel fra frivilligordning i Herning vedr. 

Den 3 Oktober hvordan ønsker vandring mod ensomhed. Ida er tovholder på dette. 
vi at hjælpe som kirke. Bilag Forespørgsel fra borgerforeningen om samarbejde om 

C. Næstformanden fællesarrangementer. Rune og Britta deltager i 
d. Kassereren samarbejde. 



e. Kirkeværgen Der er inviteret til kursus d. 27./9.: "menighedsrådet 
f. Sekretæren som arbejdsgiver" . Vi deltager alle i dette og rykker 
g. Kontaktpersonen menighedsrådsmødet til 28./9. 
h. Medarbejder C. Intet nyt. 

repræsentanten d. Intet nyt. 
e. Intet nyt. 
f. Intet nyt. 
g. Kalenderføring giver frustrationer. Rune tilbyder, at 

tingene går gennem ham. 

Vi har i sommer åbnet op for en ændring i 

begravelsestidspunkt til kl 13. Dette er uheldigt og vi 

fremhæver vores tidligere beslutning om, at en 

begravelse kan tidligst ligge kl 12, hvilket vi fremover vil 

fastholde. 
h. Organist og sanger har været på kursus ift. børne 

arrangementer og har købt bog. 
8. Kommende arrangementer Høstgudstjeneste. Tilmelding til Britta. 

9. Evt. Problematisk med begravelse v. Alfonso, da folk har svært ved 
at forstå, hvad der bliver saat. 

10. Næste møde 28./9. 

:;?./d <d I. 
I 17?t. llfJ j) llJj ( 7 
Britta Høj Andersen Ida Tølbøl 

Anna Lyhne Kim Lauritsen 


