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Referat af 

menighedsrådsmøde:  Nr. 160 

   Sognegården tirsdag d. 30. 11. 2021 kl. 10
00

 

 

Dagsorden: 

 
Fraværende: Thor Knudsen. 

1.  

Meddelelser 

a. Kurser 

   

 

Vivian omtalte diverse kurser. Se DAP`en. 

Den 29. januar 2022 bliver der kursusdag i Sædden Kirke. 

2. 

Fra Provstiet 

a. Godkendelse af regnskab 

2020. 

b. Svarskrivelse vedr. 

ansøgning om at udlåne det 

grønne område til Takt- og 

Tonepladsen 

c. Svarskrivelse vedr. 

ansøgning om udskiftning af 

vinduer i præstegården 

samt støjdæmpende 

foranstaltninger. 

d. Svarskrivelse vedr. 

synsprotokoller 

   

 

Taget til efterretning. 

 

Præstegårdsudvalget arbejder videre med projektet. 

 

 

 

Formanden for Præstegårdsudvalget kontakter stiftets byggesag-

kyndig Søren Kjær. 

 

 

 

Synsprotokoller udfyldes med pris og tidspunkt for arbejdets 

udførelse. 

3.    

Fra Præstegårdsudvalget.     

 

Der er indhentet tilbud på aircondition i Præstegården på 

henholdsvis 20.000 kr., 17.000 kr. og 14.000 kr. 

4. 

Høstoffer:  

Der blev indsamlet 800 kr.  

Hvilken godkendt organisation  

skal vi betænke?  

 

 

 

Vi betænker Folkekirkens Nødhjælp. 

Vi opretter en mobilpay for Ansager Kirke.  

Indsamlingsliste tages op på juni-mødet. 

 

 

5.  

Præstens punkt. 

      

 

Søren og Trine har fået en donation, der uddeles til børn. 

Trine har været til møde i SUK-udvalget. Der er et arrangement, 

hvor konfirmanderne skal deltage i et arrangement i Billund 

Kirkecenter i ”Konfirmand LEGO masters” i marts måned. 

Hvis der er over 100 i kirken, skal corona-pas vises. 

Det bliver aktuelt at vise corona-pas juleaften. 

6.   

Brug af /administration af DAP-en.  

 

   

Det er formand og kontaktperson der administrerer 

postkasserne. 

7.  Karsten Madsen er blevet formand for Takstudvalget i Provstiet. 
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Eventuelt. Der arbejdes med fast takst om ønske om opbevaring af sten i 

lapidarium. 

Karsten orienterede videre om implementering af grøn 

omstilling i udviklingsplanerne. 

Udlån af personale på tværs af sogne med fælles takst. 

Menighedsrådet betaler op til 3 abonnementer af Kristeligt 

Dagblad. 

 

Referent: Karen Johansen 

 

 

 

 

 

 

Omstående referat oplæst og godkendt den 30. november 2021. 

 

 

 

____________________________________ _____________________________________
 Vivian Gosch, formand               Karsten Madsen, næstformand og kirkeværge 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________                                                                                                                      
                          Vivi Hansen, kontaktperson                                                                           Christian Holdt, formand for præstegårdsudvalget 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
                     Karen Johansen, kasserer, sekretær                                                                                Thor Knudsen, medlem 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
                         Trine Lydeking Pedersen, præst                                                                           

 

 
  
 
 

 

 

 

 


