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Referat 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10.03.2021 

kl. 19.00  i  Æ Kirkkro 

Deltagere: Knud Damgaard Christensen (KDC), Kirsten Fries (KF), og Ellen Fink (EF). 

Desuden deltog regnskabsføre Trine Ellemann (TE) under punkt 2.  

Peter Mæhl (PM), Mette Rossen Hansen (MRH) og Bjarne Hjort (BH) deltog ikke på grund af 

forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer. 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden. 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Opfølgning på referatet fra den 10.02.2021 

 1. Dagsorden. 
a. Dagsordenen godkendt uden 

bemærkninger. 
 

b. Ingen bemærkninger. 

2. Intern kasserer. Orientering ved Peter. 
a. Peters orientering 
b. Gennemgang og godkendelse af 

årsregnskab for 2020 

 2. Intern kasserer. Orientering ved Peter. 
a. Ingen bemærkninger pga. at PM ikke 

deltog. 
 

b. Regnskabet for 2020 blev gennemgået 
og godkendt den 10.03.2021 kl. 19:45. 

3.  Kirke og kirkegårdsudvalg. Orientering ved 
udvalget. 

a. Placering af de nye træer op til kirken 
b. Beslutning om hvad der skal ske med 

hækken op til kirken 
c. Placering af de nyindkøbte bænke til 

kirkegården 
d. Drøftelse og evt. beslutning om hvad der 

skal ske med de 4 høje hække nord for 
kirken, der er placeret syd-nord 

e. Beplantning af tomme gravpladser 
f. Placering af gravsten fra gravsteder hvor 

fredningspligten er udløbet 

 
 

3. Kirke og kirkegårdsudvalg. Orientering v. 
udvalget. 

a. Placeringen af de nye træer op til kirken 
blev bestemt den 3. marts 2021.  
 

b. Hækken op til kirken skal klippes ned til 
en højde på ca. 0,4 – 0,5 m. 
 

c. Den ene af de nyindkøbte bænke er 
placeret ved den sydvestlige del af 
kirkegården og den anden ved i plænen 
på den sydøstlige del af kirkegården. 
 

d. De fire nord-syd vendte hække på den 
nordlige del af kirkegården skal fjernes 
så nordsiden af kirkegården ikke 
fremstår mørk og dyster. 
 

e. Det foreslåede opslag rettes så det kun 
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er Walter som interesserede kan 
henvende sig til. 
 

f. Det tomme gravsted nord for kirken, 
hvor de gamle gravsten skal placeres, 
afgøres senere af udvalget i foråret. 

4. Kirkeværgen. Orientering ved Ellen. 
a. Igangsætning af fremstillingen af det nye 

antependium 
b. Forslag om placering af salmebøger på 

kirkebænkene og på stolene i tårnrummet 
til markering af siddepladser i stedet for de 
laminerede meddelelser 

c. Kirkesangerens fremtidige placering 
d. Oprydning på og ved pulpituret 
e. Børnebibler der udleveres i forbindelse med 

dåb 

 4. Kirkeværgen. Orientering ved Ellen. 
a. EF og KF kontakter væver Kirsten Ihle 

for at få igangsat arbejdet. 
 

b. Vi prøver en periode med 
afmærkningen af siddepladserne med 2 
salmebøger (salmebogen og 100 salmer) 
på hver plads. 
 

c. I en periode placeres kirkesangeren på 
pulpituret. 
 

d. Den gamle katafalk ved pulpituret skal 
fjernes. Indtil videre hensættes det på 
kirkens loft. 
 

e. Børnebiblerne ligger på Walters kontor. 

5. Formanden. Orientering ved Knud. 
a. Besøg af repræsentanter for 

arbejdsgruppen for kirkegårdene  
b. Orientering om arbejdssituationen i 

forbindelse med Thorstens sygefravær og 
Bjarne Hjort som vikar 

c. Kaffemaskine i Æ Kirkkro 
d. Forslag om nye bænke ved Æ Kirkkro 
e. Reparation af orglet 

 
 
 
 
 

5. Formanden. Orientering ved Knud. 
a. Mødet med repræsentanterne fra 

arbejdsgruppen for kirkegårdene er 
udsat og tidspunktet er endnu ikke 
fastlagt. 
 

b. De problemer der opstår løses hen ad 
vejen. BH ønsker at købe hæftet 
”Påsken” fra Bibelselskabet. Hæftet 
uddeles i påsken. Det tilslutter vi os som 
et godt initiativ 
 

c. Der er indkøbt en ny kaffemaskine til Æ 
Kirkkro. 
 

d. Bord/bænkesættet ved Æ Kirkkro er 
fjernet da de var udslidte. Der skal 
indkøbes 2 nye sæt. Placeringen af dem 
vil ske på græsplænen øst for Æ Kirkkro. 
 

e. Der har været et møde med Peter 
Christensen og organist Poul Skjødstup 
Larsen sammen med organist Agnes 
Larsen og KDC den 9. marts 2021.  
 
Tilbuddet på istandsættelse af 
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pedalklaviaturet accepteres. 
 
Tilbuddet på justering af sidesløret i 
manualet og justering af  
trakturmekanikken accepteres. 

6. Jord og skov. Orientering ved udvalget. 
a. Nyt forslag til aktiviteter i skovene i 2021 og 

nyt budget 

 6. Jord og skov. Orientering ved udvalget. 
a. Den reviderede aktivitetsliste 

accepteres. Det vil give et mindre 
underskud på 5.000 kr. 

7. Kontaktperson. Orientering ved Knud.  7. Kontaktperson. Orientering ved Knud. 
 
KDC har jævnlig kontakt med Walter om det 
daglige arbejde. 

8. Kommende arrangementer.  8. Kommende arrangementer. 
 
Ingen på grund af coronaepidemien. 

9. Evt.  9. Evt. 
 
Næste menighedsrådsmøde er den 8. april 2021 
kl. 19.00 i Æ Kirkkro. 

 

 

  Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

Den 10. marts 2021 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Kirsten Fries 

 

 

Ellen Fink 

 

 


