
Protokol for Skejby-Lisbjerg Menighedsråd den 14. januar 2021  kl. 18.30.   
 

Til stede: Heidi Maul Jars (HMJ), Cecilie Maluna Bülow (CMB), Boris Sandvad (BS), 

Lotte Randrup (LR), Michael Frank Brösch (MFB), Johannes Wørts (JW), Marie-

Louise Lieberoth Wadum (MLLW), Charlotte Frouvne Nayberg (CFN), Conny 

Sørensen (CS) 

Afbud: Helle Rørbæk Hørby (HRH), Grethe Jørgensen (GJ), Kjeld Mikkelsen (KM) 

Mødeleder: Heidi Maul Jars 

Referent: Kåre Rysgaard 

Blad nummer: 2 – 14.01.2021 

 

NB: Under corona-krisen har Kirkeministeriet midlertidigt givet dispensation til at gennemføre 

menighedsrådsmøder som online- og telefonmøder. Protokollen underskrives ved næste fysiske møde. 

Dagsorden: 

Punkt Referat Ansvarlig og 
deadline 

1. Godkendelse af 
dagsorden 
 

Godkendt  

2. (IDB) Vedtagelse af 
forretningsorden for 
Skejby-Lisbjerg 
menighedsråd.  
(se bilag) 
 

Forretningsordenen blev gennemgået og tiltrådt. 
Formanden underskriver forretningsorden. 
 
Det vedtages at: 
- Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde 
senest 10 dage før mødet. 
- Dagsorden fremsendes 7 dage før mødet. 
- Bilag til beslutningspunkter skal fremsendes senest 3 
dage før mødet. 
- Dagsorden og bilag fremsendes pr. mail. 
- Dagsorden og bilag offentliggøres på hjemmesiden. 
 

HMJ 

3. (IDB) Vedtagelse af 
vedtægter for 
menighedsrådets 
enkeltmandsposter v/ 
Boris: 

• Sekretær 

• Kirkeværge 

• Kasserer 

• Kontaktperson 
(se bilag) 
 

Vedtægter for enkeltmandsposter blev gennemgået. 
 
Sekretærens opgaver aftales nærmere mellem formand 
og sekretær. 
 
Alle vedtægter blev tiltrådt og underskrives af 
formanden. 
 
  

HMJ 

4.  (IDB) Godkendelse af 
Regnskabsinstruks for 

Regnskabsinstruksen blev gennemgået og tiltrådt. 
 

BS 

I – Informationspunkt 

D - Drøftelsespunkt 

B - Beslutningspunkt 



Skejby-Lisbjerg 
kirkekasse v/ Boris. 
(se bilag) 
 

Kassereren har ansvar for at regnskabsinstruksen bliver 
underskrevet og uploadet i dataarkiv under mappen for 
regnskabsmaterialer, og at den tilgår regnskabsføreren. 

5. (I) Behandling af 
Provstiudvalgets 
decision af regnskab 
2019 for Skejby-
Lisbjerg kirkekasse v/ 
Boris 
(se bilag) 
 

Decisions-skrivelsen blev gennemgået og taget til 
efterretning. 
 
Kasseren har ansvar for, at menighedsrådet behandling 
uploades i dataarkivet. 

BS 

6. (IDB) Indstilling vedr. 
intro-møder mellem 
menighedsråd og 
medarbejdere v/ Boris. 
(se bilag) 
 

Baggrunden for forslaget blev gennemgået og drøftet.  
 
Det foreslås, at møderne forberedes ved at opsætte mål 
og rammer for møderne. 
Det fremhæves at møderne er en gensidig orientering 
mellem medarbejdere og menighedsråd. 
 
Indstillingen tiltrædes. Det aftales at BS indkalder CMB og 
CS til møde for at forberede møderne. 

BS 

7. (IDB) Nedsættelse af 
arbejdsgruppe til 
planlægning af mål- og 
strategiproces for 
valgperioden 2021-
2024 v/ Boris. 
(se bilag) 
 

Baggrunden for forslaget blev gennemgået og drøftet. 
 
Det blev fremhævet at mål- og strategiprocessen bliver 
en åben proces i forhold til medarbejdere, frivillige, 
borgerinddragelse og samarbejdsparter. 
 
Indstillingen tiltrædes. Det aftales at arbejdsgruppen 
sammensættes af MLLW, HMJ og BS. BS indkalder til 
møde. 

BS 

8. (I) Orientering fra 
kasserer. 
 

BS orienterede om afslutning af regnskabsår, herunder 
om ansøgninger om dækning af uforudsete udgifter i.fm. 
sygefravær. Kirkekassen overfører ifølge 
samarbejdsaftale donation til Region Midtjylland. PU har 
meddelt at budgetprocessen skubbes 3 mdr. pga. corona-
pandamien. 

BS 

9. (I) Orientering fra 
kontaktperson. 
 

BS orienterede om fastansættelse af kordegn på 
Kirkekontoret, forlængelse af gravermedhjælpers 
ansættelse med henblik på efterfølgende fastansættelse. 
 

BS 

10. (D) Hvordan holder vi 
kirken relevant i 
krisetid?  v/ ? 

 

Præsterne er kommet med et oplæg til, hvordan kirken 
bliver ved med at være til stede i en coronatid. 
Charlotte fortæller, at præsterne har 30-50 personer, 
som de løbende ringer til. Heidi foreslår, om man måske 
kan gå forbi med kage. Cecilie tænker om man kan lave 
kirkekaffe udendørs på 20-30 minutter udenfor eller i 
medborgerhuset. Reglerne er pt, at forsamlingsforbuddet 
på 5 gælder udendørs. Vi må holde gudstjeneste fra den 

Cecilie og 
Marie Louise 
taler sammen 
om podcast. 



24. januar. Der skal være to meters afstand pt. Vi kan 
bruge 10 bænke. 
Connie foreslår, geocatching, hvor man går 
rundt om kirken og fx finder bøn mm. Charlotte siger, at 
man har lavet pilgrimsvandring. 
Boris mener ikke, at man nødvendigvis behøver at tænke 
så meget nyt. Han foreslår at vi i stedet optager 
kirkesang. Kåre foreslår gudstjeneste evt. korte andagter, 
som så kan gentages ad to omgange med kort 
mellemrum, hvis der er efterspørgsel. Marie Louise siger, 
at vi skal aflyse gudstjeneste i Skejby pga corona. 

11. (DB) Kirkenyt / 
Nyhedsbrev – 
redaktion og indhold. 
v/ ? 

Fra det tidligere menighedsråd var der tanker om 
kirkenyt. Der skal laves strategi over kommunikationen. 
Vi er i tvivl om, hvordan vi bruger de forskellige platforme 
og medier optimalt. 

Kåre 

12. (DB) Dåb uden for 
højmessen. v/ 
Charlotte F. 
(Bilag ?) 

Hvis der kommer 20-25 til en dåb, så kan der under 
corona ikke være flere til en højmesse. Charlotte og 
Marie Louise foreslår et setup, hvor dåb fx bliver lørdag 
eller på et andet tidspunkt indtil corona løjer af. 
Fremtidigt punkt i efteråret kunne være dåb i kirken. 

 

13. (DB) Livestreaming af 
gudstjenester. v/ 
MLLW 
(se bilag) 

Charlotte og Marie Louise har livestreamet 
børnegudstjeneste på iPhone med lille mikrofon og 
kvaliteten er derefter, men det er ikke lækkert og godt. 
Boris foreslår, at vi skal søge om midler fra 
provstiudvalget. 
Kåre mener, det er dyrt i forhold til så få, der ser det. 
Johannes mener, at vi skal have et fast setup, hvis vi skal 
have livestream. Han foreslår, at vi i stedet køber et 
kamera med en god lyd. 
Conny er i Hjortshøj, der livestreamer. Der skal flere 
mikrofoner til og det er dyrt. Livestreaming skal vi også 
tænke på koda-afgifter. 
Cecilie taler om Dragør, der har et stort setup, hvor man 
streamer til sognegårde mm. Cecilie tænker mere på, at 
det kan laves i podcast format. Det er nemmere at lave 
og lytte til. Marie Louise vil gerne til podcast session. 

 

14. (DB) 
Konfirmationsdatoer i 
2021. v/ MLLW 
(bilag ?) 

Konfirmation er planlagt til første maj i Lisbjerg og anden 
maj i Skejby. I forhold til de nuværende restriktioner, 
duer det ikke. 
Konklusionen er at afvente melding fra provstiet. 

 

15. (D) Bymandsvej 28 og 
Marie Belows Vej 14. 
v/ SS 
(bilag) 

Bortfalder kommer på næste møde.  

16. Eventuelt Alle har adgang til menighedsrådets mailboks. Log på 
med dap og logpå med nemid. 
Marie Louise har lavet et årshjul. 
Heidi savner overblik og ønsker årshjulet. 
Medarbejdere får indkaldelse og protokol fra 

 



menighedsrådsarbejdet cc. Johannes Christian Vørts 
flytter fra sognet den 1. marts og 
forlader derfor menighedsrådet. 

17. LUKKET PUNKT 
Behandling af 
forespørgsel fra 
tidligere medarbejder 
v/ Heidi og Boris 
 

Notat vedr. forespørgslen fremlagt og taget til 
efterretning. 
 
HMJ besvarer forespørgslen – BS og KR udarbejder 
udkast til brev. 

HMJ + KR og 
BS 

 

Lisbjerg, den _______ 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 


