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Referat 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 08.10.2020. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

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

Lund Henneberg (BLH) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Mette Rossen Hansen (MRH) havde meldt afbud. 

Desuden deltog regnskabsfører Trine Ellemann (TE) under punkt 3 og organist Agnes Larsen (AL) som 

medarbejderrepræsentant under punkt 12. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden. 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referatet fra den 08.09.2020. 

       

 1. Dagsorden. 
a. Dagsordenen godkendt uden 

bemærkninger. 
 

b. Ingen bemærkninger udover at PJ skal 
have talt med Hedeselskabet. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Valgforsamling den 15. september 2020 i Jejsing 

forsamlingshus. 
b. Høstgudstjeneste den 27. september 2020. 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Valget gik godt med den nye valgform 

og der blev valgt et fuldtallet 
menighedsråd samt 2 stedfortrædere. 
 
Valgresultatet er indberettet til 
Kirkeministeriet/Ribe Stift. 
 

b. Kollekten bør omtales i kirkebladet 
fremover. 

3. Intern kasserer og Trine Ellemann. 
a. Gennemgang af regnskab og 

revisionsprotokollat. 
b. Trine orienterer omkring vigtige ting i det 

daglige. Dette gælder både for graver, 
menighedsråd og andre ansatte. 

c. Lukket punkt. 

 3. Intern kasserer og Trine Ellemann. 
a. Der er sket nogle efterreguleringer.  

 
Punkt 6. Der er kommet en bemærkning 
om gaver.  
 
Punkt 7. Der skal laves en ny 
ansættelseskontrakt for graveren. TE 
havde lavet et udkast til en ny 
ansættelseskontrakt. 
 
Punkt 8. Der skal rettes på midler på 
ikke-udført anlægsarbejde. Punktet 
tages til efterretning. 
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Revisionsprotokollatet blev 
underskrevet. 
 
Årsbudgettet for 2021 blev afleveret 
den 8. oktober 2020 kl. 18.56. 
 

 
 
b. TE er blevet kontaktet om hvorledes de 

ansatte er ansat mht. fridage. Mandag 
er fast fridag.  
 
De løse fridage kan placeres når det 
passer medarbejderen og arbejdet ved 
kirken. Der er rådighedstillæg pga. at 
der kan indkaldes til 
begravelser/bisættelser på lørdage.  
 
De timer man bruger om lørdagen kan 
afspadseres. Man kan også vælge at 
tage en hel arbejdsdag og så holde fri en 
anden dag. 
 
Medarbejderne kan kaldes på arbejde 
på en løs fridag. Medarbejderne kan 
ikke kaldes på arbejde på en feriedag. 
 

c. Der findes et fortroligt referat af dette 
lukkede punkt. 

4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Opstart af konfirmander. 
b. Resultat af besøg af væverske Lisbeth Ihle. 
c. Foredragsaften i Jejsing forsamlingshus. 

 

 4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Der er 14 konfirmander i de 2 sogne. 

Der er søgning tilbage til kirken, hvor de 
er vokset op. Konfirmanderne kommer 
meget i kirke under 
konfirmationsforberedelsen. 
 
 

b. Væversken Lisbeth Ihle har været på 
sidste besøg i præstegården inden hun 
vil fremlægge forslagene for det nye 
menighedsråd. 
 

c. Behandles under punkt 13. 

5. Præstegården. Orientering v. Thorsten  5. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
Ingen bemærkninger. 

6. Kirke og kirkegårdsudvalg. 
a. Orientering v. Haakon vedr. 

kirkegårdsvandringen.          

 
 
 

Kirke og kirkegårdsudvalg. 
a. Der har været kirkegårdsvandring den 8. 

oktober 2020. Der er et referat som er 
med i referatet som bilag 1. 
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Af bilaget fremgår der hvilke arbejder 
der skal udføres. 
 
Hækken op til kirken skal klippes lidt 
ned.  
 
Der skal søges om nye træer langs stien 
op til kirken ved provstiet. 

7.  Formanden Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Aftaler omkring tækning af stråtag. 
c. Aftale med murer om reparation af dør. 
d. Det næste kirkeblad med deadline den 26. 

oktober 2020. 
 

        

 
 
 
 
 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Ingen bemærkninger udover en 

opfordring til at følge med på DAP. 
 

b. Stråtækkeren har været på besøg i 
præstegården. 
 

c. Der er bestilt murer til reparation af dør 
ved Walters værksted. 
 
Der skal være blytækning på kirken i de 
kommende år. 
 

d. Efter de næste kirkeblad står det de nye 
menighedsråd frit hvorledes 
kirkebladene skal laves. 
 
Der er deadline til det nye kirkeblad den 
26. oktober 2020. 

8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget.  8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget. 
 
Der bliver indkaldt til møde i aktivitetsudvalget 
en af de nærmeste dage. 

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

fældning af træer i skoven ved 
præstegården. 

b. Orientering omkring fasanburene i 
fredskoven ved Grønå. 

 9. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
a. Der er kommet en ny skovfoged hos 

Hedeselskabet som vil blive kontaktet. 
 

b. PJ har været på besigtigelse. 
Fasanburene er ved at blive pillet ned. 
Fristen var den 1. oktober 2020. 

10. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer.  10. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer. 
 
BLH har talt med Kurt Bucka om rumdelerne i 
tårnrummet. 

11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.  11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
 
Punktet udgår pga. MRH’s afbud.  

12.  Medarbejderrepræsentant. Agnes orienterer. 
a. Opstart af fredagssang. Hvordan går det? 
b. Er der interesse for kor og babysalmesang? 

                           

 
 
 

12. Medarbejderrepræsentant. Agnes 
orienterer. 

a. Der har været fredagssang 3 fredage. 
Sangen foregår i kirken pga. 
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 coronaepidemien. 
 

b. Tumlingesang er aflyst pga. 
coronaepidemien. 

 13. Kommende arrangementer. 
a. 24. november 2020 foredragsaften i Jejsing 

forsamlingshus. 
b. Alle Helgensaften. 

 
 
 

13. Kommende arrangementer. 
a. Der er foredragsaften den 24. november 

2020 med Pernille Bendtsen i Jejsing 
forsamlingshus. 
 

b. Der vil blive sendt invitationer til de 
pårørende til dem der er døde i løbet af 
året. 
 
Det skønnes ikke at være problemer 
med deltagere i kirken. 

14. Evt.  14. Evt. 
 
Næste menighedsrådsmøde, som er det sidste 
med de nuværende menighedsråd, er den 10. 
november 2020. 
 
AL vil stå for arrangementet. 

 

Bilag: 

• Bilag 1 – Referat fra kirkegårdsvandringen den 8. oktober 2020 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

    

8. oktober 2020 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 
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Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

 



Hostrup Menighedsråd 

 
1 

 

 

Referat 

 Kirkegårdsvandring torsdag den 8. oktober 2020 kl. 13.30 

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

kirkeværge Ellen Fink (EF) og graver Walter Sørensen (WS). 

 

Formål 

Formålet med kirkegårdsvandringen var at følge op på kirkegårdsvandringen fra den 28. maj 2020. 

 

 

Træfældning mm 

 
Træerne ind mod naboen er blevet fældet. Den eksisterende beplantning skal holdes nede ved styning. 

Området ved læskuret skal beplantes med bøg. 

Træet ved indgangen til kirken skal stynes/beskæres på det nederste stykke af træet. 

 

Foto nr. 1 – Fotoet viser den nuværende beplantning hvor de fældede træer har stået. 
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Foto nr. 2 – Fotoet viser området ved læskuret der skal plantes bøg. 
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Foto nr. 3 – Foto af træet ved indgangen til kirken som skal stynes/beskæres på det nederste stykke. 
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Nord for kirkegården 

De gamle gravsten er blevet fjernet, Der mangler at blive fjerne en del mindre sten.  

Der er beholdt 2 sokkelsten. 

Bevoksningen skal skæres helt ned som det tidligere er sket. 

 

Foto nr. 4 – Fotoet viser sten der skal fjernes. 
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Foto nr. 5 – Bevoksning nord for kirken som skal klippes ned. 
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Hækklipning der mangler at blive færdiggjort 

Der mangler at blive klippet lave hække. Der er 3 fotoeksempler på det manglende arbejde. 

 

Foto nr. 6 – Fotoet er et eksempel på en hæk der skal klippes. 

 

Foto nr. 7 – Fotoet er et eksempel på en hæk der skal klippes. 
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Foto nr. 8 – Fotoet er et eksempel på en hæk der skal klippes 

 

 

 

 

 

 

 



Hostrup Menighedsråd 

 
8 

 

Forslag om hække der skal fjernes 

Der var forslag om at få fjernet 2 hække og få dem erstattet med en anden hæk. Bøgehæk blev nævnt som 

et forslag. 

 

Foto nr. 9 – Foto af den ene hæk der foreslås fjernet. 

 

 

 

Foto nr. 10 – Fotoet viser den anden hæk der foreslås fjernet. 
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Gravsted der ønskes anvendt til blomster til kirkegårdgæsterne 

Et af de store nedlagte gravsteder mangler beplantning med blomster som kirkegårdsgæsterne kan 

anvende på gravstederne.  

 

Foto nr. 11 – Fotoet viser et nedlagt gravsted som ønskes beplantet med blomster som kirkegårdsgæsterne 

kan anvende på gravstederne. 

 

Øvrige ting uden fotodokumentation 

Der var følgende ting der skal følges op på. Der er ingen fotodokumentation: 

 Der skal lægges muld mellem kapellet og kirkegårdsdiget 

 

 Der skal sendes en ansøgning til provstiet om fældning af allétræerne op til kirken 

 

 En gravsten er blevet beskadiget da hækken blev fjernet. Det drejer sig om gravstenen på gravsted 

nr. 122 

 

 Den østlige hæk skal delvis genplantes 

 

 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen den 8. oktober 2020 

 


