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M e n i g h e d s r å d s m ø d e ,  k o n f i r m a n d s t u e n ,  m a n d a g  1 8 .  n o v e m b e r  2 0 1 9 ,  k l .  1 8 : 0 0  
 

Deltagere:  
Afbud:  
 

Pkt. Indhold  Begrundelse/ 
Beslutningsforslag 

Bilag 
nr. 

Referat: 
 

Ansvarlig Deadline 

1. Godkende dagsorden    Godkendt. Find  

2. Præstens tid - 20 min.   Ingen kommentarer. Gitte  

 Opfølgning - seneste referat      

1. Konsulentrunde Nye bænke i Ildved?  Udsættes til foråret. Find  

2. Ombygning, Hvejsel kapel Tilbud fra tømrer, Niels Chr., Vonge  67.000 kr. – 2 døre og muren op 
(materiale, 30.000 kr.) 

Henrik  

3. Visioner 2020/21 Debattere oplæg - overvej anden retorik end 
den liturgiske, Fie har læst visionerne for Skan-
derborg og Kollerup – letlæselig 

 Udvalget ”oversætter” visionerne, og vi 
udveksler ved en senere lejlighed. 

Udvalget  

 Til ny behandling      

1. Valg - poster   Alle genvalgt. Rådet  

2. Økonomi   Ingen kommentarer. Find og Maria  

3. Visioner 2020/21    Se ”Opfølgning – seneste referat” Udvalget  

4. Lukket møde   Ingen kommentarer. Rådet  

5. Vinduespudsning   Byens Polering, Jelling varetager fremad-
rettet alle poleringsopgaver samt algebe-
handling af præstegård + konfirmandstue 
hvert andet år. 

Maria  

 Faste punkter      

1. Medarbejderne/Kirsam    Grandækning i fuld gang. Marianne  
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2. KirSam   Susanne, 32 t/ugtl. – april til april 
Tovholder på sognehuset 
Malene, 20 t/ugtl. – kursus, 4 uger 
Vinterfyret 01.01.-02.02.2020 
Sognehuset – åbningsreception, midt ja-
nuar 
Honorar gives til kontaktperson og kasse-
rer (KIRSAM-ansatte) 
Midler til overs = 2 hækklippere, tilbud på  
ny plæneklipper indhentes 
Førstehjælpskursus – ny læring, dog delte 
meninger om underviseren 

Marianne  

3. Kontaktperson Ekstra hylder indkøbes og monteres - status  Afventer evt. køkkenrenovering 
Arkivrum gennemgås – januar 2020 
Gennemgang af kontrakt med Lone Kau, 
korleder 

Bjarne  

4. Meddelelser / forslag 
til beslutning fra formanden 

  Ingen kommentarer Find 
 

 

5. Aktivitetsudvalget Evaluere aktiviteter siden sidst 
Fremtidige arrangementer 

 Kirketeater, 70 fremmødte, stor succes. 
Filmaften, 13 fremmødte, hyggelig aften. 
”Nem” aften at planlægge. 
Folk, der ellers ikke kommer, møder op, 
Samtaleaften, 19. nov. – emne ”valg” 
Cash-koncert, 24. nov. 
Syng julen ind, 3. dec. 
Kirkebladet på vej 
Blekingegadesagen i et forsoningsperspek-
tiv, 29. jan. 
Snak på livet løs – række 
”De usynlige”, 3. marts 
Børneteater, 22. april 
Maria indkøber ny projektor. 

Udvalget  

6. Meddelelser / forslag 
til beslutning fra præsten 

Nadverritual + bortsendelsestekst  Udsættes til næste møde, 23. januar 
(under ”Præstens tid”, 45 min.) 

Gitte  

7. Kirkeværge Lysekrone i sideskibet 
Restaurering af prædikestol 
Dør i kapel 

 Tilbud, Den jyske gørtler 
16.000 kr. ekskl. moms + nedtagning/op-
sætning, 400 kr./t. 
Konsulent, Nationalmuseet udarbejder 
rapport. 
Kuno, kalkning af tårn – mineraler og salte 
bliver trukket ud. 
1 års gennemgang af tag, Hvejsel Kirke 
OBS. Hul i tag henover koret. 

Henrik  
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Smed, Givskud retter lågerne. 
Se ”Opfølgning – seneste referat” 

8. Kasserer   Ingen kommentarer. Maria  

9. Næste møde: Medbring kalender 
Planlægning af møder, 1. halvår 2020 

 23. januar – 20. februar – 24. marts – Syn, 
16 + 29. april – 13. maj – 17. juni 

Find  

10. Evt. Referat fra sidste gang  Tjek www.artart.dk - træskærer Find  

11. Idébank Skovkirkegård ved Ildved kirke  Standby   

 
 


