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kl. 18.30 i Æ`Kirkkro

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

Lund Henneberg (BLH), Mette Rossen Hansen (MRH) 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 8.10.2020.

1. Dagsorden.
a. Dagsorden godkendt med 2 ekstra 

delpunkt (b) under punkt 9 og delpunk 
(b) under punkt 10. 

b. Der er et ansættelsesbevis for Walter 
Sørensen.

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Arrangementer der har været afholdt 
b. Allehelgensdag 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Der har ikke været nogle 

arrangementer. 

b. Allehelgensdag forløb planmæssigt. En 
del deltog i sognet, hvor urnen var 
blevet nedsat. 

3. Intern kasserer. Orientering v. Peter;  3. Intern kasserer. Orientering v. Peter. 

PJ har talt med regnskabsfører Trine Ellemann 
og økonomien er god pga. at der har været få 
arrangementer under coronaepidemien. 

4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Orientering omkring julemåneden.
b. Foredraget den 24. november 2020. 

4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Der kommer 2 juleaftensgudstjenester.  

Den første gudstjeneste vil blive 
optaget af BLH og lagt ud via 
pastoratets hjemmeside på Jejsings 
hjemmeside. 

Der kommer en gudstjeneste for 0  3 
klasse som bliver streamet. 

b. Foredraget den 24. november 2020 
med Anne Pernille Bendtsen er ikke 
aflyst endnu. Situationen med 
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smittetrykket ser ud til at falde og en 
evt. aflysning afventer situationen. 

5. Præstegården. Orientering v. Thorsten.
a. Sprøjtning af stråtag for beskyttelse.

5. Præstegården. Orientering v. Thorsten.
a. Den 12, november 2020 kommer der 

en delegation for at se på 
præstegården mht. til den fremtidige 
fastsættelse af huslejen.

Sprøjtningen af taget på Æ Kirkkro er 
blevet sprøjtet den 10. november 2020.

6. Kirke og kirkegårdsudvalg v. Haakon.
a. Henvendelse omkring urnenedsættelse.
b. Godkendelse af træfældning op til kirken.
c. Reparation af væltet gravsten.

6. Kirke og kirkegårdsudvalg v. Haakon.
a. Der er kommet en henvendelse om en 

urnenedsættelse en gang i fremtiden i 
et eksisterende gravsted. Det vil der 
ikke være problemer med.

b. Tønder Provsti har godkendt at træerne 
op til kirken kan fældes.

c. HNF vil få undersøgt hvem der er 
ansvarlig for skaderne på gravstenen. 
Stenhuggeren i Tønder har givet et 
tilbud på 16.141 kr.

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm.
b. Godkendelse af hjemmeside og kirkeblad. 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Der kommer en del kurser under 

Landsforeningen for menighedsråd.

Der er kommet en lykønskning fra 
provsten til det nye menighedsråd. 
Provsten vil gerne mødes med os 
onsdag den 28. april 2021. 

Regnskabet for 2019 er blevet 
godkendt i provstiet 

Der er indtil nu kommet et ønske om 
en julekurv. 

b. Der har kun været sendt korrektur til 
HKN og EF. Der er ingen bemærkninger 
til det kommende kirkeblad. 

 8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget.  8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget. 

Der har ikke været muligt at planlægge 
aktiviteter pga. forsamlingsforbuddet 

9.  Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
a. Aftale med Hedeselskabet angående 

fældning af træer i skoven ved 
præstegården.

 9. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
a. Der er kommet et tilbud på fældningen 

af træerne og arbejdet vil blive udført i 
slutningen af november.  
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b. Status for fjernelse af fasanhytter på 
matrikel 362 Rørkær, Hostrup. Træerne ved kirkegårdsdiget skal 

stynes. Arbejdet vil blive udført af 
Hedeselskabet. 

Skovfogeden vil gennemgå skoven med 
det nye menighedsråd en gang i det 
nye år.

b. PJ har fået en telefonisk besked om at 
fasanhytterne og volieren er blevet 
fjernet. 

10. Kontaktpersonen. Orientering v. Bjarne.
a. Underskrift af ansættelsesbevis for Walter 

Sørensen.
b. Opfølgning på kirkegårdsvandringen den 

10. oktober 2020. 

10. Kontaktpersonen. Orientering v. Bjarne.
a. Ansættelsesbeviset blev underskrevet.

Desuden vil projektet med rumdeleren i 
tårnet blive færdiggjort inden jul.

b. Højmose bliver indkaldt til at foreslå 
nye træer op til kirken. Der bliver 
indkaldt til et møde i 
kirkegårdsudvalget om sagen.

11. Æ Kirkkro Orientering v. Mette. 11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.

Æ Kirkkro er blevet rengjort. 

Der er sat en kalender op for det næste halve 
år.

Der er til tider koldt i bygningen. Fremover skal 
Walter have besked når der er møder og 
arrangementer i Æ Kirkkro, så der kan blive sat 
varme på.

12. Medarbejderrepræsentant. Orientering v. 
Agnes.        

12. Medarbejderrepræsentant. Orientering v. 
Agnes. 

Der er kun ganske få arrangementer pga. 
coronaepidemien. 

13. Kommende arrangementer.  13. Kommende arrangementer. 

Der kommer muligvis et arrangement den 24. 
november 2020 med Anne Pernille Bendtsen.  

14. Evt.   14. Evt. 

Der mangler grus på parkeringspladsen ved 
kirken. 

HNF sender firmaadresser på de virksomheder 
der laver forskelligt arbejde ved kirken til KDC. 
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HNF takkede menighedsrådet for arbejdet i de 
4 år.

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

10. november 2020 

Peter Jepsen 

Haakon Nissen Friedrichsen 

Knud Damgaard Christensen 

Mette Rossen Hansen 

Bjarne Lund Henneberg 

Thorsten Bjerg Christensen 


