
                                                                                                       
Burkal menighedsråd  

  

Referat  
 

Dato: 21/1 - 2021 

Deltagere:  Hanne Bucka, Vagn Olesen, Richard 
Petersen, Bernhard Kolb, Hans E. 
Christensen, Birgit Brammer, Poul 
Erik Gildhoff  

  

  

  Mødepunkter:   Indstilling:  

1:  Indledning v. Poul Erik    

2:  

  

Godkendelse af dagsorden  - Fremover hænger Henrik  
dagsorden ud i skabet ved 
sognehuset 

3:  

  

Visioner jfr. bilag  - Et af visionerne er, at Burkal og 
Bylderup menighedsråd lægges 
sammen om ca. 6 år. 
Menighedsrådet luftede fordele og 
ulemper. Menighedsrådet holder 
øje med udviklingen 

- En anden vision er billigere 
begravelser. Menighedsrådet 
drøftede mulighederne 

4:  

  

Siden sidst – opfølgning 

a. Salg af præstegård  
b. Uddeling af Kirkenyt 
c. Sociale medier – Facebook, 

hjemmeside, sogn.dk 
d. Covid-19 restriktioner – 

implementering 
e. Revision af funktionærers 

ansættelseskontrakter – 
status 

f. Revision af kirkegårdspriser – 
status 

    

a. Matrikelomlægningen er godkendt 

      b.  Menighedsrådet tager sig af  
           uddelingen næste gang 

      c.  - Burkal kirke har oprettet en  
             Facebookgruppe, som kører. 
          -  Menighedsrådet drøftede for og  
             imod at bruge Churchdesk. Der  
             er betalt for 1 år, og Bylderup  
             bliver inviteret til at være med på  
             Churchdesk i et år. Herefter  



g. Vejkirke               tages der stilling til, om de to  
             sogne ønsker at fortsætte med  
             abonnementet.  

       d.   - Menighedsrådet sammen med   
               personalet hjælper med at få  
               folk på plads i forbindelse med  
               gudstjenester.  

 
             - Det offentlige toilet er kun  
                åbent, når der er personale på  
                kirkegården. Henrik sætter en  
                seddel på døren desangående 

       e. Det er igangsat 

       f.  Priserne bliver sat centralt. Det er   
           op til den enkelte kirkegård at  
           afgøre, hvad der skal ske i  
           forbindelse med grandækning.  
           Priserne for Burkal bliver sat op  
           med 0,5 %. 

       g. Der er betalt for endnu et år.  

  

5:  Præsten har ordet 

a. Børnebibler og 
dåbsmagasiner 

b. Status på gudstjenester/liturgi 
c. Status på 

konfirmandundervisningen 
d. Status på 

minikonfirmandundervisningen 
e. Status på kirkelige aktiviteter 
f. Hjemmebesøg 

a. Poul Erik har købt børnebibler og 
dåbsmagasiner, som bliver betalt 
50/50 mellem Burkal og Bylderup 

b. Poul Erik ønsker nadver, selvom 
gudstjenesterne er forkortet. Der 
er også mulighed for at lave en 
nadvergudstjeneste en gang om 
måneden. 

c. Poul Erik har 
konfirmandundervisning online via 
Teams. Konfirmanderne får 
varierende opgaver for. 

d. Den er på standby. 
e. Der har været lukket ned for de 

fleste af aktiviteterne. 
f. Poul Erik ønsker at tage på 

hjemmebesøg, men har svært ved 
det pga. Corona. Menighedsrådet 
anbefaler, at Poul Erik udskyder 
hjemmebesøg.  

6:  Aktiviteter i sognehuset 

a. Fortællercafé 
b. ? 

a. Er udskudt  
b. Fyraftenssang hver torsdag føres 

ind i kalenderen, men er udskudt i 
øjeblikket pga. Corona 

7:  Kvartalsoversigt regnskab (bilag) Taget til efterretning 

8:  Aftale bygningssyn Gerhard Nielsen er blevet godkendt som 
bygningssagkyndig for Burkal kirke. Der 
afholdes bygningssyn d. 19/3 kl. 14.  



9:  AV i kirken  Poul Erik uddelte tilbud fra Oticon. 
Menighedsrådet vil invitere dem til et 
besøg i kirken, så de kan komme med et 
uforpligtende tilbud. 

10:  Aftale medarbejdermøde Der er afholdt medarbejdermøde d. 20/1. 
Referatet er udsendt til menighedsrådet. 

11:  Vedtægter til godkendelse (bilag) 

a. Vedtægt for kirkeværge 
b. Vedtægt for kontaktperson 
c. Vedtægt for kirkegårdsudvalg 
d. Vedtægt for kasserer 

  

a. Godkendt som forelagt 
b. Vedtægten er godkendt efter 

følgende rettelser: 
Ønsker om ferie skal være 
kontaktpersonen i hænde senest 
20/1 og ferieplanen skal være 
godkendt senest 1/3.  

c. Godkendt som forelagt 
d. Godkendt som forelagt 

12:  Nedsættelse af udvalg 

a. Aktivitetsudvalg 
b. Kirkegårdsudvalg 
c. Kommunikationsudvalg (PR) 
d. Præstegårdsudvalg 

a. Poul Erik, Ninna og Hanne er 
udpeget, og der arbejdes henimod 
et fælles udvalg sammen med 
Bylderup 

b. Bernhard og Hans Ejgil er udpeget 
c. Poul Erik, Ninna, Vagn og Birgit er 

udpeget. Der arbejdes henimod et 
fælles udvalg sammen med 
Bylderup 

13:  Honorarer (bilag) 

a. Honorarsatser for 
menighedsråd 2021 

b. Burkal sogns gaveregulativ 
c. Kristeligt Dagblad  

 

14: Eventuelt a. Kristeligt Dagblads digitale 
abonnement bliver bestilt til hele 
menighedsrådet 

15: Næste møde(r) 25/2 kl. 19-22 

16: Godkendelse af protokol  

17: Afslutning  

 


