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Referat 

Menighedsrådsmøde den 19.02.2019 

kl. 18.30 i Æ`Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Mette Rossen Hansen (MRH), Knud Damgaard Christensen 

(KDC), Peter Jepsen (PJ) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Desuden deltog udenfor menighedsrådet kirkeværge Ellen Fink (EF) under punkter, som kirkeværgen 

varetager og regnskabsfører Trine Ellemann(TE) under punkt 3 samt organisk Agnes Larsen (AL) som 

medarbejderrepræsentant. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra d. 27.11.2018  

 1. 
a. Punkt 9 rettes fra Æ Kirkkro til Kirken. I 

punkt 11 opdeles a i 2 punkter. 
 

b. Ingen bemærkninger. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
 

a. 5. december – Haderslev Domkirkes pigekor. 
b. 13. december – Adventshygge i Æ kirkkro 
c. 16.december – De ni læsninger med 

efterfølgende samvær. 
d. Nytårsgudstjeneste. 
e. Julegudstjeneste for Børneunivers og skoler. 
f. Julekurve.   
g. Afstemningsfest i Jejsing forsamlingshus. 

Synnejysk aften med underholdning af trioen 
Zenobia.   

 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
 

a. Et ualmindeligt godt arrangement som 
der var stor ros til.  
 

b. Et godt arrangement for seniorerne. 
 

c. TBC vil gerne gøre de ni læsninger mere 
nutidigt med et mere moderne udtryk 
med musikere.  
 

d. Nytårsgudstjenesten var igen et godt 
arrangement. Menigheden lægger stor 
vægt på nytårsgudstjenesten. 
 

e. Julegudstjenesterne holdes separat for 
den danske og tyske menighed. 
 

f. Der blev uddelt 6 julekurve. 
 

g. Et rigtigt godt arrangement med fuldt 
hus i forsamlingshuset. 

3. Intern kasserer.   Orientering v. Peter og Trine. 
 
Trine kommer og gennemgår regnskab mm, hvor vi 
skal have vores kommende ønsker til budgettet klar 

 3. Intern kasserer. Orientering v. Peter og Trine. 
 
TE gennemgik regnskabet for 2018.  
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til aflevering. Den nye momsberegningsprocent og 
beregningsmetode blev gennemgået. 
 
Årsregnskab for Hostrup Menighedsråd for 2018 
med CVR-nr. 11 22 96 11 afleveret den 19. 
februar 2019 kl.: 19:28. Godkendt. 
 
Der har været afholdt et møde i det fælles 
regnskabsudvalg den 8. januar 2019. Referatet 
fra mødet blev uddelt. 
 
TE gjorde opmærksom på at sygefraværet skal 
indberettes. 
 
Der ønskes indført gratis jordfæstelse, dvs. 
gravning og tilkastning af grav når økonomien er 
til det. TE gjorde opmærksom på at det så vil 
komme til at omfatte kremering herunder kørsel 
til og fra krematoriet. Det skyldes 
lighedsprincippet i lovgivningen. 
 
Ønsker til det nye budget for 2019: 
 

 Montering af skridsikkert materiale på 
trapperne – prisoverslag 5.000 kr. 
 

 Der ønskes et 4. antependium – 
prisoverslag på 20.000 kr. 
 

 Nyt gasfyr – tilbuddet holder sig under 
udbudspligten 
 

 Der ønskes omkonteret anlægsmidler til 
reparation af broen i Sibirien. 
 

 En elektrisk katafalk. 
 

 En traktor eller vedligehold af traktor. 
 

 Kursus til organisten.  

 4. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
   
 

 4. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
 
Ingen bemærkninger. 

 5. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Konfirmandudflugten til København. 
b. Minikonfirmander. 

 
 

 
 

5. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
 

a. Der kommer et endeligt budget når 
aftalerne er på plads. Turen vil være fra 
den 5. april til den 7. april. 
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Der vil blive vist nogle kirker.  
 
Desuden vil der blive vist rundt af 
tidligere hjemløse i København. 
 

b. Undervisningen begynder den 5. marts 
kl. 14:45. Undervisningen vil ske i Æ 
Kirkkro. Der henvises til kirkebladet. 

6. Formanden. Haakon orienterer. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Kirkeblad og hjemmeside. 
c. Orientering omkring jordfæstelse. 

 6. Formanden. Haakon orienterer. 
 

a. Ikke noget væsentlig post modtaget. 
 

b. Kirkebladet blev omdelt på mødet fra 
TBC. Hjemmesiden er rettet op.  
 

c. Der henvises til punkt 3 hvor punktet er 
behandlet. 

7. Kirkeværge.  Ellen orienterer.  7. Kirkeværge.  Ellen orienterer. 
 
Jordkassen med den lille skovl skal opbevares i 
kapellet. 
 
Der kursus med Skovbo Data den 26. februar 
2019 kl.:8:00 i Æ Kirkkro. Deltagere er Walter, EF 
og KDC. 
 
EF sørger for forplejningen. 
 
Der er muldvarpeskud i plænen på kirkegården. 

8. Kontaktperson. Bjarne orienterer.  8. Kontaktperson. Bjarne orienterer. 
 
Bjarne var ikke med til mødet. HNF orienterede 
på Bjarnes vegne at der skal holdes MUS-
samtaler. 

9. Kirken.  Orientering v. Haakon.    9. Kirken.  Orientering v. Haakon.   
 
Der ligger en plan for sikring af gravstenene. 
Arbejdet påbegyndes i uge 9. 

10. Aktivitetsudvalget.  Orientering fra udvalget.  10. Aktivitetsudvalget.  Orientering fra udvalget. 
 
Der er koncert i Hostrup kirke tirsdag den 19. 
marts 2019 kl. 19:00 med Betty og Peter Arendt. 
 
Der koncert i Hostrup kirke søndag den 2. juni 
2019 kl. 15:00 med Mads Granum Kvintet. 
 
Der var løse forslag om nogle arrangementer 
med eksempelvis Michala Petri eller noget 
barokmusik. 
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Studieturen er foreslået til den 16. juni 2019. 
TBC og KDC vil stå for at arrangere turen. 

11. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
a. Orientering omkring bro i Sibirien. 
b. Orientering om udleveringsplads i Sandholm 

skov. 
c. Beskæring af buske og træer langs 

Hostrupvej og Kirkevænget. 
d. Fældning af grene på Solderupvej 14. 

 11. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
 
Der er udsendt 4 notater om nedenstående 
punkter inden menighedsrådsmødet. 
 

a. Arbejdet igangsættes efter et møde 
med de andre anpartshavere. 
 

b. Pladsen opbygges med knuste 
genbrugsprodukter. Der er modtaget et 
tilbud på 29.850 kr. ekskl. moms fra 
Kjelkvist. 
 

c. Træer og buskene vil blive fældet i den 
nærmeste fremtid. 
 

d. Der vil blive fældet grene ved 
Solderupvej 14. 

12.  Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette.  12. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
 
Det går OK med aktiviteterne i Æ Kirkkro. 

13. Kommende arrangementer.  13. Kommende arrangementer. 
 
Torsdag den 16. maj 2019 – aftenen før St. 
bededag er der varme hveder i Æ Kirkkro. 

14. Evt.  14. Evt. 
 
Næste menighedsrådsmøde er den 21. marts 
2019 kl.: 18:30 i Æ Kirkkro. 
 
TBC står for traktementet. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 19. februar 2019 

 

 

Peter Jepsen 
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Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

 

 

   

 


