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Referat 

Menighedsrådsmøde den 07.05.2019. 

kl. 18.30  i  Æ Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Knud Damgaard Christensen (KDC), Peter Jepsen (PJ), Bjarne 

Lund Henneberg (BLH) – fra punkt 2 og frem og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Udenfor deltog menighedsrådet regnskabsfører Trine Ellemann (TE) og kirkeværge Ellen Fink (EF) under 

punkt 1. 

Desuden deltog udenfor menighedsrådet organist Agnes Larsen (AL) under punkt 11. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Økonomi og budget. 
a. Intern kasserer, Peter orienterer. 
b. Trine Elleman gennemgår 

kvartalsrapporten. 
c. Budgetønsker samt færdiggørelse af budget. 

 
 

 1. Økonomi og budget. 
a. Der blev uddelt et referat fra et 

ekstraordinært møde i det fælles 
regnskabsudvalg for provstiet. 
 

b. Kvartalsrapporten blev gennemgået og 
maskinkontoen er opbrugt for 2019. 
Ellers ser økonomien fornuftig ud. 
 

c. Regnskab 2018 vil blive reguleret op til 
budget for 2020. Det vil sige at det vil 
være en kopi af 2018 med reguleringer. 
 
Der er ca. 50.000 kr. i indeværende år til 
fordeling til forskellige opgaver i sognet. 
Midlerne kan f.eks. anvendes til 
konfirmandundervisning. 
 
Der ønskes afsat 25.000 kr. til et 
antependium i budgettet for 2020. 
 
Der skal afsættes 62.000 kr. i budgettet 
for 2020 til en elektrisk katafalk. 
 
Der skal afsættes 10.000 kr. i budgettet 
for 2020 for konsulentbistand for 
bortforpagtningen af 
landbrugsarealerne. 
 
Der vil i efteråret 2019 blive brugt 
omkring 5.000 kr. til ”Herreværelset” i 
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Højst for hele pastoratet. 
 
Der afsættes 25.000 kr. i 2020 til en 
løbende vedligeholdelse af kirken. 
 
Der afsættes 40.000 kr. i 2020 til 
kalkning af kirken. 
 
Der skal afsættes 84.000 kr. til 
feriefondsforpligtigelsen i 2020. 
 
Budgetbidraget for 2020 blev afleveret 
den 7.5.2019 kl. 19:33. 

Kaffe til alle, inden vi andre går videre i 
dagsordenen. 

 I kaffepausen nød vi MRH’s bidrag til kaffen i 
form af brød og i særdeleshed for lagkagen i 
form af en brødtorte. 

 2.  Evaluering af afholdte arrangementer. 
      a. Påskevandringen, 2. påskedag. 
      b. Menighedsmødet, 9. april. 
      c. Provstisamrådsmøde 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Der var godt vejr til påskevandringen og 

det var en god rute. Der var ca. 20 
deltagere. 
 

b. Man bør fremover afholde 
menighedsmøderne efter en 
gudstjeneste. 
 

c. Provstisamrådsmødet blev afholdt den 
24. april 2019 i Agerskov. Der blev 
udleveret bogen ”Kirkegårde i udvikling” 
og den lånes på KDC’s kontor på 
Plantagevej 37 i Tønder. 

3. Præsten.  Orientering ved Thorsten.  3. Præsten.  Orientering ved Thorsten. 
 
Der er konfirmation den 12. maj 2019. EL har 
klargjort poser til telegrammer. 
 
Fotograf til konfirmationen er bestilt. 

4. Præstegården. Orientering ved Thorsten.  4. Præstegården. Orientering ved Thorsten. 
 
Ingen bemærkninger. 

5. Kirkegårdsudvalget, orientering ved Haakon. 
a. Opstart med sikring af gravsten. 
b. Opstart med fotografering af gravsteder. 

 5. Kirkegårdsudvalget, orientering ved Haakon. 
a. Der er intet lovkrav om sikring af 

gravsten. Arbejdet afventer nærmere 
information. 
 

b. BLH vil påtage sig at fotografere 
gravstederne i ugerne 28 og 29. 

6. Formanden, orientering ved Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Punkter til fællesmødet den 12. juni. 

 
 
 

6. Kirkegårdsudvalget, orientering ved Haakon. 
a. Der er kirkegårdsvanding i Abild den 20. 

maj 2019. Tilmelding til HNF senest den 
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12. maj 2019 som vil sørge for en 
tilmelding. 
 

b. Hvis der er ønsker til fællesmødet kan 
der ske tilmelding til HNF eller Peter 
Madsen i Højst sogn. 

7. Aktivitetsudvalget. Orientering ved udvalget.  7. Aktivitetsudvalget. Orientering ved udvalget. 
 
Der er koncert i kirken den 2. juni 2019 kl. 15:00. 
TBC taler med FDF om de vil stå for kage- og 
kaffesalg i forbindelse med koncerten. 
 
Der holdes sommerfrokost i Hostrup præstegård 
den 18. august 2019. 
 
Der er ønsker om en filmaften til efteråret. 

8. Jord og skov. Orientering ved Peter og Knud. 
a. Status omkring brobyggeriet i: Sibirien 

 8. Jord og skov. Orientering ved Peter og Knud. 
a. Der er kommet et tilbud på 154.900 kr. 

ekskl. moms fra Freiberg.  
 
Der vælges tilbuddet fra Petersen 
Beton, Tønder ApS som er på 91,130 kr. 
ekskl. moms. 
 
HNF vil snarest få accept fra provstiet til 
at acceptere det billigste tilbud så 
arbejdet kan igangsættes fra juni 2019. 

9. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer.  9. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer. 
 
BLH har haft et møde med Walter efter at han 
er kommet tilbage fra sygdom.  
 
Walter vil gerne have besked om hvad han kan 
disponere over af økonomiske midler i sit 
arbejde. 

10.  Æ Kirkkro. Orientering ved Mette.  10. Æ Kirkkro. Orientering ved Mette. 
 
Æ Kirkkro bruges rigtig meget. Ellers ingen 
yderligere bemærkninger.  
 
Der er kirkekaffe den 19. maj 2019. BLH sørger 
for kirkekaffen i tilfælde af at det ikke er Walter 
der sørger for kirkekaffen. 

11. Medarbejderrepræsentant. Agnes orienterer.                       11. Medarbejderrepræsentant. Agnes 
orienterer.     
 
Ingen bemærkninger.                  

12. Kommende arrangementer. 
a. Konfirmation den 12. maj. 

 12. Kommende arrangementer. 
a. Der er lavet telegramposer med navne 
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b. Modtagelse af telegrammer samt 
vagtordning i Æ Kirkkro 

c. Store bededags aftengudstjeneste med 
efterfølgende varme hveder i Æ Kirkkro 

d. Husk tovholder    

på, så det er klart. 
 

b. KDC påtager sig vagten i Æ Kirkkro. 
 

c. Der er gudstjeneste torsdag den 16. maj 
2019 med efterfølgende varme hveder. 
MRH og PJ sørger for varme hveder. 
 

d. TBC sørger for at tage kontakt til FDF i 
forbindelse med koncerten den 2, juni 
2019 og AL tager sig af det praktiske 
med koncerten. 

13. Evt.  13. Evt. 
 
Næste menighedsrådsmøde er den 13. august 
2019 kl. 18:30 i Æ Kirkkro. 
 
BLH sørger for forplejningen. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 7. maj 2019 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Knud Damgaard Christensen 
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Mette Rossen Hansen 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

 

 

   

 


