
 
Haderup Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 
Onsdag d. 30. marts kl. 

18.30 i konfirmandstuen. 

Blad nr. 2022-03 

Formandens initialer: 

BHA 

 
Afbud: Rune 
 
 
 
 
 

Dagsorden Beslutning 

Indledning v. Britta 
Kaffe v. Kim 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden. Tilføjet punkt 4. 
Godkendt 
 

2. Gennemgang af regnskabet 2021 
v. Ole Steffensen 

Regnskabet gennemgået. Vi havde svært ved at forstå 
resultatdisponering og måtte have forklaring v. Erik Andreasen, 
kordegn i Sunds via telefonbevilling. 
Driftsoverskud: 93.184,03 

3. Godkendelse af regnskabet 2021 Regnskabet godkendt, 30.03.2022 kl. 20.06. 

4. Evt. øgning af timetal for Natalia. En øgning i timetal på 1 time For organisten vil give en årlig 
udgift på 11.572,32 kr. og dette sætter vi i værk fra 1./4. -22. 

5. Kirkehuset: 
A: Prisstigning ved udlejning 
forslag fra udvalget er 10 %. 
Hvis vi beslutter dette, 
hvornår er det så gældende 
fra. 
B: Forespørgsel på 
kirkehuset til servering af 
kaffe ved udflugter. Hvad er 
vores holdning og evt hvad er 
prisen. 

 

 
A: Prisstigning på 10% vedtages, gældende for de kontrakter, 
der udsendes efter 1./4. Britta giver besked til Anne Mette og 
sørger for at kontrakter ændres og evt. priser på hjemmeside. 
 
B: Det skal være muligt at Karin siger ja til servering af kaffe. 
Her skal pålægges en pris på 10 kr. pr. kuvert, som Karin 
fratrækker sin regning på rengøring. 
Kirkehuset bookes ikke via Anne Mette, men Karin skal 
orientere Anne Mette om, at kirkehuset er optaget. 
 

6. Menighedsmødet d. 3. april. Beretning drøftes. 
Kim melder afbud og Rune indleder i stedet. 
Natalia spørges om at finde sange. 

7. Nyt fra 
A: Kirkehus udvalget. 
B. Aktivitetsudvalget. 
C. Kirkehøjskole udvalget. 
D. Kirkeblad udvalget. 
E. Kirkegårdsudvalget.  
F. Præstegårdsudvalget. 
G. FDF. 
H. Menighedsplejen.  
I. FKG. 
  

 
A. Priser på borde/bænke: 1000 kr. pr. sæt. Ivar 

undersøger om nuværende sæt kan istandsættes. 
B. Kontakt til borgerforeningen vedr. en fællesaften med 

musikalsk foredrag om Bent Fabricius-Bjerre v. 
Flemming Både. De vil gerne samarbejde om dette. 
Derudover arbejder vi på sogneudflugten. 

C. Intet nyt. 
D. Er i gang med nyt kirkeblad. Renskrives i weekenden. 

Deadline for næste kirkeblad er sidst i juni. 
E. Intet nyt. 
F. Intet nyt. 
G. Arbejder frem mod landslejr. 
H. .Årsmøde med generalforsamling d. 31./3. 



I. Der har været afholdt møde. Skift af formand. 

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

 
a. Intet nyt. 
b. Formandsmøde. Der arbejdes med grøn omstilling. Der 

laves en pulje i provstiet som kan gå i drift i -23. 
Hospitalskirken i Gødstrup kan ikke anvendes til 
begravelse/bisættelse men dette kan foregå fra 
kapellet. 
Formands-/kontaktpersons møde d. 11. maj med fokus 
på arbejdsmiljø. 
Møde i HKIC. Der bliver fremover betaling for brug af 
hal og sognegård.  
Der er planer om at lave naturcenter i området ned 
mod Haderis å til venstre for Åbakkevej. 
Møde med forventningsafstemning er afholdt med 
OSS. 

c. Intet nyt. 
d. Dette er arbejdet igennem i dagsordenspunkter. 
e. Der er planlagt afdækning af vestlige side af 

maskinhus. Kirkeværge og graver er enige om at et 
planlagt plankedække erstattes af en hæk på vestlige 
side af stien omkring maskinhuset. 

f. Intet nyt. 
g. Fortsat udfordringer med at få Brandsoft kalenderen 

ført korrekt. 
h. 8. april kl. 19 er der arrangement i Feldborg kirke med 

lystænding/fred. Foregår på dansk og ukrainsk. 

9. Kommende arrangementer: 
a. Torsdag den 31 marts. 

Årsmøde menighedsplejen 
b. Søndag 3. april 

Menighedsmødet 
c. Fredag den 6. maj Sang for 

sangglade  
d. Fredag den 13. maj 

konfirmation ( telegrammer i 
kirken eller hvad gør vi ) 

 

 
a. Er planlagt. 
b. Er planlagt. 
c. Velbesøgt. 
d. Ida finder løsning sammen med Rune. 

10. Evt.  

11. Næste møde 19. april kl. 18.30 
Punkter. 

Kaffe: Ivar. 
Indledning v. Anna. 
Kvartalsrapport v. Ole. 
Evaluering af menighedsmødet. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Britta Høj Andersen  

 

Ida Tølbøl 
 

 

Ivar Lyhne 
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Rune Hoff Lauridsen 
 
 

 


