
                                                                                                       
Burkal menighedsråd  

  

Referat  
 

Dato: 29/4 - 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. Poul Erik     

2:  

  

Godkendelse af dagsorden   Godkendt 

3:  

  

Visioner 

a. konfirmander  

- Forklaringsgudstjenesten virkede    
  godt 
- Poul Erik har startet en 

konfirmandklub hver torsdag i den 
gamle konfirmandstue 

- Der er et ønske om at fastholde 
konfirmanderne 

- Der er ligeledes et ønske om et 
ungehus med plads til sorggruppe  

4:  

  

Siden sidst – opfølgning 

a. Opfølgning på bygningssyn  

- Malerarbejde i sognehuset og 
kapel beløber sig til 15.615,25 kr.  

- Vi holder fast i nuværende 
vandingsanlæg. Hvis der bliver et 
behov senere, udvides det 

- Inddækning mellem apsis og gavl 
udbedres 

- Bænke ved mindesmærke for 
gendarmer er ordnet 

- Kirkens udvendige vinduer skal 
males 
  



5:  Orientering omkring 
medarbejdersituationen: 

a. Graveransættelse 
b. Ansættelseskontrakter i 

øvrigt 
c. Tøjaftale 
d. Indkøb af nyt udstyr på 

kirkekontoret 
e. Højtidelighed for 

medarbejdere i anledning af 
graveransættelse  

a. 26 ansøgninger til stillingen, 3 var 
indkaldt til samtale, og Signe blev 
ansat 

b. Ansættelseskontrakterne er næsten 
på plads, vi mangler kun organistens. 
Der er indkaldt til møde sammen med 
Bylderups menighedsråd, organist og 
Jacob Lysemose om en kombineret 
stilling. 

c. Graver og gravermedhjælper har fået 
lov til at købe sort tøj til kirkelige 
handlinger samt arbejdstøj til Knud 
Erik. 

d. Der indkøbes ny computer gennem 
KM til graverkontoret. 

e. De nye medarbejdere præsenteres i 
kirken, og efter gudstjenesten 
inviteres medarbejdere og 
menighedsråd til en lille højtidelighed i 
sognehuset.  

6:  Økonomi 

a. Godkendelse regnskab for 
2020 (er underskrevet og 
indsendt) 

b. Kvartalsregnskab 1. kvartal 
2021 (bilag 1, 2 og 3) 

c. Budget for 2022 (bilag 4, 5, 
6 og 7) 

d. Samarbejdsaftale med 
Aabenraa Sogn (bilag 8) 

e. Fordelingsnøgle vedr. 
udgifter Burkal og Bylderup 
Sogne er fælles om (bilag 9) 

f. Aftale om gaver til 
medarbejdere og jubilarer 
m.m. (bilag 10)  

 

a. Regnskabet er indsendt og godkendt 
b. Kvartalsregnskabet blev fremlagt 
c. Budgettet gennemgås med Nicky 

Sørensen d. 7/5 kl. 14.30 i 
Sognehuset. Alle fra menighedsrådet 
er velkommen 

d. Samarbejdsaftalen forelagt som beset 
og godkendt 

e. Der arbejdes videre med 
fordelingsnøglen ud fra det forelagte 

f. Aftalen er godkendt som beset 

7:  Nyt fra udvalgene 

a. Aktivitetsudvalget 
b. Kirkegårdsudvalget (bilag 11 

og 12) 
c. AV-udvalget 
d. Kommunikationsudvalget  

a. - Babysalmesang har været udendørs 
- Dåbsjubilæum er planlagt 
- Koncert d. 10/6 fælles for Ravsted, 

Burkal-Bylderup og 
Nordschleswigsche Gemeinde 

b. - Kun ægtefælle/partner til allerede  
  begravede kan komme i jorden på  
  ”den nye kirkegård”. I særlige  
  tilfælde, f.eks. ved barnedød, kan  
  menighedsrådet dispensere. 
– Fjernelse af bøgehæk tages op på  
   næste møde 
- Kirkegårdsplanen gemmes til 

efteråret 
c. Intet 



d. intet  

8:  Præsten har ordet:  - ønske om en fælles kirke/sogne 
medarbejder til børne- og 
ungdomsarbejde  

9:  Evt.  

a. Implementering af nye 
Coronaregler 

b. Åbningstider for offentligt 
toilet 

a. Martin giver en lille reminder i 
begyndelsen af gudstjenesten 

b. Toilettet holdes lukket i weekenden, 
da rengøring kun finder sted i 
hverdage 

10:  Næste møde(r)  Torsdag d. 27/5 kl. 19.00 

11:  Godkendelse af protokol   Godkendt 

12:  Afslutning  

 

 


