
                                                                                                       
Burkal menighedsråd  

  

Referat  
 

Dato: 27/5 - 2021    

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

  

  

  Mødepunkter:   Indstilling:  

1:  Indledning v. Vagn    

2:  

  

Godkendelse af dagsorden   godkendt 

3:  

  

Visioner 

a. Samarbejde med LM  

- Vi forsøger at få et samarbejde 
om evangelisk allianceuge 

4:  

  

Siden sidst – opfølgning 

a. Plænegravsteder  

a. - I vedtægterne vedtaget af  
  sidste menighedsråd står, at  
  der kun må være afskårne  
  blomster og ikke andet på  
  plænegravsteder i  
  sommerhalvåret.  

- Fremover får brugerne 
udleveret et eksemplar af 
vedtægterne for Burkal 
kirkegård  

5:  Orientering omkring 
medarbejdersituationen: 

a. Ansættelseskontrakter 
b. Kursus i babysalmesang for 

organist 

a. Der mangler kun at blive lavet Ninnas 
ansættelseskontrakt 

b. Ninna har søgt om 2 kurser i 
musikalsk legestue, som er blevet 
bevilget.  

6:  Økonomi 

a. Genautorisering af adgang 
til DAP 

b. Budget for 2022 
c. Honorarer (bilag 1) 
d. Træpillefyr i præstegården 

 

a. Det gør Vagn 
b. Budgettet godkendt som forelagt: 

Burkal Sogns Menighedsråd,   
CVR-nr. 43072668, Budget 2022,  



Bidrag budget afleveret d. 26-05- 
2021 08:56   

c. Hvert menighedsrådsmedlem bliver 
tildelt 3850 kr. i honorar 

d. Vi afholder de udgifter i 
præstegården, som er udstukket i 
retningslinjerne fra provstiet  

7:  Nyt fra udvalgene 

a. Aktivitetsudvalget 
b. Kirkegårdsudvalget (bilag 11 

og 12) 
c. AV-udvalget – tilbud fra M-

lyd (bilag 2) 
d. Kommunikationsudvalget 

i. Ny udbyder af 
hjemmeside 

ii. Kirkenyt - indhold  

 a. - Elviskoncert d. 10/6. Der må sidde 4  
       personer på hver anden kirkebænk.  
       Koncerten er gratis, men man kan    
       give en gave til Kirkens Korshær. 

     - Dåbsjubilæum d. 1/6. 

 b. Richard får en arkitekt til at lave en   
     beskrivelse af, hvad der skal laves på  
     kirken, og det kan bruges til at  
     indhente tilbud fra murere. 

 c. Hans arbejder videre med det. Vi  
     venter på at høre fra Oticon. 

 d.  i. Vagn opsiger aftale med  
         Churchdesk og kontakter DKM for at  
         indgå ny aftale. 

      ii. Birgit laver en præsentation af  
          graver og gravermedhjælper. 

8:  Præsten har ordet: 

a. Alpha 
b. Børne- og ungdomsarbejde 
c. Fromesser kontra 

særgudstjenester 
d. Placering af minikonfirmand- 

og konfirmandundervisning  

a. Bent og Birgit Jørgensen bliver bedt 
om at være primus motor  

b. - Forslag om at gøre højmessen mere  
  familievenlig 

- Forslag om fælles klublokaler i 
kirkekroen i Bylderup 

c. 1 fromesse om måneden erstattes af 
en særgudstjeneste på en hverdag 

d. Undervisningen placeres på 
kirkekroen i Bylderup 

9:  Evt.  intet 

10:  Næste møde(r) 

a. Menighedsrådsmøde(r) 
b. Fælles møde med Bylderup 

Menighedsråd 

a. Tirsdag d. 22/6 kl. 19-22 
b. Tages op på næste møde 

11:  Godkendelse af referat 

 

12:  Lukket møde 

 

13: Afslutning  

 


