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Referat 

Menighedsrådsmøde den 10.01. 2017. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Peter Jepsen (PJ), Mette Rossen 

Hansen (MRH), Bjarne Lund Henneberg (BLH) og Knud Damgaard Christensen 

(KDC) 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
        Godkendelse af dagsorden. 
 

A.  Kan alle åbne den digitale postkasse? 
 
 

 Dagsorden godkendt uden tilføjelser. 
 
KDC har haft problemer med materiale fra 
Landsforeningen af menighedsmedlemmer. 
 
Ellers ingen problemer. 

 
2.      Evaluering af afholdte arrangementer. 

           a. 1. søndag i advent---familiegudstjeneste. 
           b. 2. søndag i advent--- De ni læsninger. 
           c.  3. søndag i advent---  Britt Haarlev. 
           d.  4. Anne Lender Krogh---med Kloster Brass Band. 
           e.  Nytårsgudstjeneste samt afslutning med Anne. 
              
                  
                  

 b. Ingen bemærkninger, efterfølgende kaffe i æ 
Kirkkro. 
 
d. Gode tilbagemeldinger fra flere 
kirkegængere. 
 
e. En fin afslutning med Anne Lender Krogh – 
der kunne dog bruges en flaske vin mere. 

3. 
         a. Intern kasserer. Orientering v Peter. 
      
 

 Økonomien ser OK ud. Der er et mindre 
underskud på omkring 30.000 kr. Der mangler 
dog lejeindtægt fra præstegården. 
Gravermedhjælpen har været lidt dyrere. Der 
mangler 180.000 kr. i forpagtningsafgift for 
landbrugsjord. Der er sendt rykkere for beløbet. 
PJ følger op på sagen. 

4. 
           Præstegården.   Orientering v Haakon. 

a. Der er foretaget EL eftersyn.—godkendt. 
b. Præstegården er rengjort. 
c. Stråtag efterset og repareret. 

         
 

 a. Der er lavet installationseftersyn. 
b. Præstegården er rengjort – der vil nok blive 
fulgt op på rengøringen inden indflytningen af 
en ny præst. 
c. Stråtaget er efterset og repareret hvor der har 
været behov for dette. 

 
 5. 
            Kirken. 

 Der er kommet prøver fra Kjelkvist A/S på en 
adgangsvej til kirken. 
 



Hostrup Menighedsråd 
 

2 
 

a. Endelig bestemmelse for adgangsforhold 
Til kirken. Vi har nu fået en granitprøve,  
Så vi bedre kan bedømme farverne. 
Den har jeg med den 10. januar 

 
        

Der blev foreslået en løsning med 2 rækker røde 
granitsten med en bredde på 50 cm, en brosten 
på 10 cm imellem og 30 cm brosten ved 
kanterne. Samlet bredde på 1,7 m. 
 
Kirkegårdsudvalget følger op på sagen og de 
tager den endelige bestemmelse. 

 
 
 6. 
     Jord og skovareal samt jagt.  Orientering v Peter. 
 
 
 

 Der har været noget udtynding i skovene. 
  
Udgiften til Hededanmark ligger på 4.500 kr. på 
årsbasis. 
 
PJ har ansvaret for de beslutninger der træffes i 
udvalget for jord og skovareal og jagt bliver 
udført. 
PJ har ansvaret for indkøb af maskiner og 
materiel samt arbejdstøj m.v. 

 
 7. 
            Sekretær.     Orientering v Knud. 
          
          

 På hjemmesiden http://hostrup-hoejst.dk/ er 
der følgende mangler: 
 

 Stillingsopslaget til præstestillingen står 
stadig på hjemmesiden. 
Ansøgningsfristen var den 19. december 
2016 
 

 Knud Damgaard Christensen står anført 
som formand for udvalget for Jord og 
skovareal. Det er ikke korrekt; det er 
Peter Jepsen som er formand for dette 
udvalg 
 

 Desuden mangler der en opdatering af 
menighedsrådet. På hjemmesiden 
fremgår at det vil ske i uge 48, men det 
mangler stadig 
 

 Ved opdatering skal der fremgå både 
tlf.nr. og e-mail på 
menighedsrådsmedlemmerne 
 

 Desuden skal de forskellige udvalg 
under menighedsrådet rettes 
 

 Det seneste kirkeblad kan ikke findes via 
hjemmesiden 

KDC’s opgaver er som sekretær at skrive 
mødereferater samt at få dem sent til 
menighedsrådsmedlemmerne. 
 

http://hostrup-hoejst.dk/
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Desuden varetager han diverse breve og 
udarbejdelse af kontrakter m.m. 
 
Desuden skal han bistå formanden med 
mødeforberedelser, afholdelse af 
menighedsrådsmøder samt udførelse af 
menighedsrådets beslutninger. 

 
8. 
        Formanden.  Orientering ved Haakon. 

a. Overbringelse af tak for julekurve. 
b. Gennemgang af post. 
c. Kommende møder for nyt menighedsråd.  
d. Fællesmøde den 11. jan, med Provst og 

Biskop. 
 
 

          
 
   

 a. Der er modtaget tak for 3 julekurve. 
 
b. Der er arrangementer i Brorsonshus. 
Der er mulighed for at få en konsulent den 26. 
september eller den 27. september2017 for at 
se på kirken, kirkegården og præstegården. 
Der kommer nogle kurser som bl.a. BLH gav 
udtryk for gerne vil deltage i. 
Der er kursus den 21. og 22. januar 2017 på 
Løgumkloster Højskole. 
Der afholdes kurser for nyvalgte formænd, 
næstformænd, kontaktpersoner, kirkeværger og 
kasserer i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 
Ribe. 
 
c. BHL kan bedst på torsdage, tirsdag er 2. 
prioritet. PJ kan bedst onsdage. Tidspunktet 
19:00 passer godt. 
Følgende datoer er fastlagt indtil videre i 2017: 

 Den 9. februar 

 Den 9. marts 

 Den 6. april 

 Den 9. maj 

 Den 22. juni 
d. Der er udsendt en dagsorden. 

 
9.   
      Kirkegårdsudvalget.  Orientering v. Haakon. 
 
    
 

  
Haakon Nissen Friedrichsen (HNF) er formand 
for kirkegårdsudvalget.  
Udvalget mødes ved lejlighed og træffer 
beslutninger om hvad der løbende skal laves. 
 
Opgaven kan tages op når biskoppen kommer 
på besøg den 11. januar 2017. 
Større beslutninger træffes i det samlede 
menighedsråd. 

 
  10.    Kontaktperson.      Orientering v. Bjarne. 
 
 
 

 BLH har menighedsrådets arbejdsgiverfunktion. 
 
Han skal sikre et godt samarbejde mellem 
medarbejderne, menighedsrådet samt præsten. 
 
Han har ansvaret for MUS-samtaler.  
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11. 
           Æ Kirkkroansvarlig.  Orientering v. Mette. 
 
    
 

Orientering fra MRH om driften – herunder den 
daglige rengøring. 

  
12. 
           Præstegårdsudvalg. Orientering ved Haakon. 
         
 
 

 Der skal tages beslutning om maling af 
vinduerne. Beslutningen tages sammen med 
udvalget fra Højst. 

 
        
13.    Aktivitetsudvalg.  Bjarne og Mette orienterer. 
 
 
 
  

 Det første arrangement bliver med Sigurd Barret 
den 5. maj 2017.   

    
14. 
         Kirkegårdsudvalget. 
 
        Fordeling af arbejdet mellem kirkegårdsudvalg 
         og kirkeværge. 
 
                                                             

 
 
 

Der skal være en klar arbejdsdeling mellem 
kirkegårdsudvalget og kirkeværgen 
 
Kirkegårdsudvalget afholder et møde med Ellen 
Fink i den nærmeste fremtid.  
Datoen mandag den 16. januar 2017 kl. 17:00 
blev foreslået.  
Alternativt mandag den 23. januar 2017 kl. 
17:00. 

 
 15. 
 
        Underskriftsberettigede. 
         Formand og næstformand.    
    

 

 Det blev vedtaget på det konstituerende møde 
den 14. november 2016 at der er formand (HNF) 
og næstformand (PJ). 

16. 
          Kommende arrangementer 
          Husk tovholdere til alle arrangementer. 
 
           
    

 Ingen arrangementer. Når der kommer nogle 
skal tovholder udpeges, så der ikke er tvivl om 
hvem der har ansvaret for arrangementet. 

17. 
              Evt. 
         
       

 BHL foreslog at lave et organisationsdiagram for 
de 2 menighedsråd. 
 
Hjemmesiden tages op på fællesmødet den 11. 
januar 2017. 
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Refereret af Knud Dangaard Christensen   

   Den 10. januar 2017 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


