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Referat 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 08.09.2020. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

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

Rossen Hansen (MRH), Bjarne Lund Henneberg (BLH) under punkterne 10, 13, 14 og 15 og Thorsten Bjerg 

Christensen (TBC). 

Desuden deltog organist Agnes Larsen (AL)som medarbejderrepræsentant under punkt 12.  

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Opfølgning af referat fra den 11.08.2020 

      
 
 

 1. Dagsorden 
a. Dagsorden godkendt. 

 
b. TBC får mappen med kirkens farver 

med så farverne kan stemmes af med 
væver Lisbeth Ihle inde hun 
påbegynder vævningen af det nye 
antependium. 
 
Styningen/fældningen af træerne ved 
præstegården skal stynes inden det nye 
menighedsråd påbegynder sit arbejde. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer, 
a. Konfirmation den 16. august 2020 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer 
a. Konfirmationen forløb normalt under 

hensyntagen til coronaepidemien.  

3. Intern kasserer.  Orientering v. Peter. 
     
 

 3. Intern Kasserer. Orientering v. Peter. 
 
Der skal ændres på anlæg og frie midler. Det 
ændrer ikke på budgettet for i år. 

4.  Præsten.  Orientering v. Thorsten.  4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
 
Ingen bemærkninger. 

5. Præstegården. Orientering v. Thorsten.  5. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
 
Ingen bemærkninger. Han vil gerne næste år 
have tilsået nogle planter så der kommer mere 
biodiversitet i haven. 

6. Kirke og kirkegårdsudvalg. 
a. Kirke og kirkegård var i orden til 

konfirmationssøndagen 
b. Oprydning langs kirkediget nord for kirken. 

 
 
 
 

6. Kirke og kirkegårdsudvalg. 
a. Kirke og kirkegården var i orden – og 

det var godt og stor ros til Walter og 
Anette. 
 



Hostrup Menighedsråd 
 

2 
 

c. Bevaringsværdige gravsten – hvor er vi i 
processen?          

b. Der vil blive ryddet op langs kirkediget 
nord for kirken ultimo september. 
 

c. Der skal en ekstern konsulent med ved 
udvælgelsen af de gravsten der ønskes 
bevaret. 

7.  Formanden. Orientering v. Haakon.   
a. Gennemgang af post, møder mm 
b. Opstart af personalemøder        

 

 
 
 
 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Landemoden i Ribe den 1. oktober 

2020 er aflyst pga. coronaepidemien. 
 
PJ og KDC deltager i budgetmødet den 
9. september 2020 i Agerskov. 
 

b. TBC vil få indkaldt til personalemøder i 
uge 38. 

 8. Aktivitetsudvalget orientering ved udvalget.  8. Aktivitetsudvalget orienterer ved udvalget. 
 
Arrangementer fremgår af kirkebladet.  
 
TBC indeholder til et møde i aktivitetsudvalget 
ultimo september. 

9. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud.  9. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
 
Ingen bemærkninger udover at der skal aftales 
med Hedeselskabet hvilke træer, der skal 
fældes ved præstegården. 

10. Kontaktpersonen.  Orientering v. Bjarne.  10. Kontaktpersonen.  Orientering v. Bjarne. 
 
Ingen bemærkninger. 

 11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.  11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
 
FDF´erne skal have ryddet mere op i de lokaler 
der er stillet til rådighed for dem til deres 
aktiviteter i Æ Kirkkro. 
 
Sangformiddagene begynder den 18. 
september i kirken i stedet for i Æ Kirkkro pga. 
coronaepidemien. 

12. Medarbejderrepræsentant. Orientering v. 
Agnes.              

 
 

12. Medarbejderrepræsentant. Orientering v. 
Agnes.   
 
Ser frem til at personalemøderne og 
aktivitetsudvalgsmøderne kommer i gang igen.  

13.     Valgbestyrelsen. Orientering v. Knud. 
a. Tilrettelæggelse af 15. september hvor der 

er valgforsamling i Jejsing forsamlingshus 
b. Endelig aftale med forsamlingshuset 

 13. Valgbestyrelsen. Orientering v. Knud. 
a. Den 9. september 2020 forventes 

valglisterne printet ud. 
 
KDC viste dagsordenen til 
valgforsamlingen, 
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samtykkedokumentet til opstilling som 
kandidat til menighedsrådet og som 
stedfortræder til menighedsrådet samt 
udkast til stemmesedler. 
 

b. Der bestilles kaffe mm. til 30 personer. 

 14. Kommende arrangementer. 
a. Valgforsamling den 15. september 
b. Den 27. september afholdes 

høstgudstjenesten 
c. Er der indsamling ved høstgudstjenesten? 
d. Skal vi i gang med MobilePay?  

 
 
 

14. Kommende arrangementer. 
a. Ingen yderligere bemærkninger. 

 
b. Walter står for pyntningen. Ellers ingen 

yderligere bemærkninger. 
 

c. Der vil være indsamling ved 
høstgudstjenesten som den ene af 3 
kollekter. 
 

d. Der er for meget administration hvis 
der skal betales via MobilePay så derfor 
går vi ikke i gang med det. 

15. Evt.  15. Evt. 
 
TBC deltog i flagdagen den 5. september. 
 
AL spurgte ind til altergangen som der ikke har 
været så meget af pga. coronaepidemien.  
 
Næste møde er den 8. oktober. TBC vil stå for 
traktementet. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

8. september 2020 

  

Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 
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Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

    

 

 

    

 

   

 


