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Deltagere Hanne Bucka 
Hans Eigil Christensen 
Ninna Madsen 
Poul Erik Gildhoff 
Richard Petersen 
Vagn Olesen 
Birgit Brammer fraværende p.g.a. sygdom 

Dagsorden Indstilling 

1. Indledning v. Poul Erik  

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

3. Siden sidst – opfølgning   

a. Opfølgning på tilbud fra Oticon Hans kontakter Oticon og Mlyd for projek-
tering og tilbud. Poul Erik, Bernhard og 
Vagn indgår i udvalg. 

b. Churchdesk – fælles hjemmeside og 
kalender 

Bylderupsogn.dk vil fremover pege på den 
fælles Churchdeskside. Kontoen kommer 
til at hedde Burkal Bylderup Pastorat. 

c. Udgifter i forbindelse med salg af 
præstegården. 

Provstiudvalget har på møde d. 2. februar 
2021 godkendt, at der før indbetaling af 
salgsprovenu til forvaltning i stiftsmid-
lerne, fratrækkes diverse udgifter på 
kr.  86.854,38 fra indbetalingssummen. 

4. Præsten har ordet:  

a. Fromesser kontra særgudstjenester 
– hvad skal vi satse på fremover? 

Vi kan acceptere at der gøres forsøg med 
én ugentlig højmesse i pastoratet, således 
at fromessen på sigt bliver erstattet af en 
særgudstjeneste. 

b. Forslag til fælles dåbsjubilæer for 
begge sogne. 

Bylderup Sogn holder femårs dåbsjubi-
læer. Vi tilbyder de døbte i Burkal Sogn 
det samme.  

c. Indsamlinger ved højmesser. Indtil videre samler vi ind til høstgudstje-
nester. På sigt satser vi på Mobilepay i for-
bindelse med en digital skærm. 
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d. Konfirmationsdato. Konfirmandforældrene kontaktes via     
Teams i uge 9. 

e. Status på virtuel konfirmandunder-
visning. 

Undervisning sker via Teams med materi-
aler fra konfirmandcenter.dk. Det funge-
rer tilfredsstillende. 

f. Status på minikonfirmandundervis-
ning. 

Det er aflyst, vi afventer grønt lys fra kir-
keministeriet. Menighedsrådet bevilliger 
en lille goodie bag som Poul Erik og Ninna 
bringer ud. 

g. Status på Grænsesognenes vinter-
møde. 

Aflyst i år. Fremover vil Bylderup Sogn 
gerne involveres. 

5. Regnskab 2020 – til orientering (bilag) Hanne kommunikerer med Aabenraa Sogn 
og afstemmer med dem. 

6. Ansøgninger fra medarbejdere m.m. (bilag)  

a. Spillebriller til organist. Vi godkender 1000 kr. til glas. 

b. Kursus til kirkesanger på kirkemusik-
skole.  

Vi godkender 5.400 kr. 

c. Udgifter til fremstilling af lilla stola. Oda får dækket udgifter til materialer plus 
1000 kr. for arbejdet. 

7. Vedtægter til godkendelse og opdatering 
(bilag) 

 

a. Instruks for regnskabsføring (samt 
tilbud fra Åbenrå Sogn om at gen-
nemgå budget med os). 

Vi henvender os til Aabenraa sogns fælles-
kontor m. h. bl. på at de gennemgår bud-
get og regnskab med menighedsrådet. 

b. Ajourføring af regler for anvendelse 
af Sognehuset herunder om det kan 
bruges til reception i forbindelse 
med bryllup i kirken. 

Kirketjenerens navn og dato ændres. 
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8. Evt. Kirkeudvalget laver udkast til fremtidige 
projekter som forelægges menighedsrå-
det til godkendelse. 

9. Næste møde(r) Tirsdag den 30. marts kl. 19:00 

10. Godkendelse af protokol  

11. Lukket møde fra kl. 20:30 - senest  

12. Afslutning  


