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Referat 

Menighedsrådsmøde torsdag den 11.02.2021 

kl. 19.00  i  Æ Kirkkro 

Deltagere: Knud Damgaard Christensen (KDC), Kirsten Fries (KF), Ellen Fink (EF), Peter Mæhl (PM), Mette 

Rossen Hansen (MRH) og Bjarne Hjort (BH)  

Peter Mæhl (PM) – afbud på grund af forsamlingsforbuddet på maks. 5 personer. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Opfølgning på referatet fra den 10.12.2020 

 1. Dagsorden. 
a. EF vil gerne have tilføjet et punkt om 

kirkeværgen. Punktet sættes på som nr. 
14. 

b. Angående julekurve blev der uddelt 
kurve som MRH og TBC havde købt og 
uddelt. 
 
Der var over 20 ønsker så der skulle 
prioriteres. Der plejer at være omkring 6 
ønsker om julekurve. 
 
Børnefamilierne blev prioriteret. 

2. Afholdte arrangementer.  2. Afholdte arrangementer. 
Ingen arrangementer afholdt pga. 
coronasituationen. 

3. Intern kasserer.  Peter orienterer. 
a. Nyindkøb 
b. Honorarfordeling  

 3. Intern kasserer. Peter orienterer. 
KDC orienterede pga. afbuddet fra PM. 

a. Der er indkøbt ny sender til 
højtaleranlægget. Walter har forespurgt 
om der kan indkøbes en ekstra trådløs 
sender till den tyske præst. Det blev 
godkendt.  
Senderne skal mærkes med dymo eller 
lignende. 
 

b. Fordelingen af honoraret er fremover: 
10% til kasserer. 
30% til formand. 
30% til kirkeværgen. 
30% til kontaktpersonen 

4.  Præsten – orientering om vikar for Thorsten 
Bjerg Christensen (TBC). 

 4. Præsten – orientering om vikar for Thorsten 
Bjerg Christensen (TBC). 
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a. Velkomst til Bjarne Hjort og gensidig 
præsentation 

b. Evt. mangler eller lignende ved begyndelsen 
af vikariatet 

a. Der blev foretaget en kort gensidig 
præsentation af de medlemmer som BH 
endnu ikke havde været præsenteret 
for. 
 
BH er valgt af biskoppen som vikar i 
TBC’s sygdomsperiode. 
 

b. BH låner HP Laserprinteren i Æ Kirkkro.  
Der kommer i løbet af et par dage et nyt 
telefonnr.  
Der er købt en PC. 

5.  Kirke og kirkegårdsudvalg. Orientering v. 
udvalget. 

a. Aftale om placering af de nye træer op til 
kirken 

b. Placering af de nyindkøbte bænke til 
kirkegården 

c. Beplantning af tomme gravpladser 

 
 

5. Kirke og kirkegårdsudvalg. Orientering v. 
udvalget. 

a. KF indkalder udvalget til et møde om 
placeringen af træerne. Udover KF 
deltager EF, KDC og Walter. 
 

b. Der er bestilt 2 nye bænke. Det er 
Randersbænke og ikke 
Københavnerbænke. Leveringen er 
forsinket på grund af coronasituationen. 
KF indkalder til et møde hvor 
placeringen aftales. Det kan være 
samme dag som placeringen af træerne. 
 

c. Der bliver lavet et opslag og siden et 
indlæg i kirkebladet om at man kan 
lever overskudsplanter til de 2 tomme 
gravpladser. Menighedsrådet vil så 
supplere hvis det viser sig nødvendigt. 
 
Gravsten fra nedlagte gravsteder skal 
placeres på et tomt gravsted nord for 
kirken.  
EF og KDC får aftalt med Walter om 
hvorledes det skal gøres. 

6. Formanden. Orientering v. Knud. 
a. Fastlæggelse af dato for konfirmationen 
b. Kirkebladet 
c. Besøg af repræsentanter for 

arbejdsgruppen for kirkegårdene den 27. 
januar 2021 

d. Plan for påbegyndelse af arbejdet med 
registrering af bevaringsværdige gravsten 

 
 
 
 
 

6. Formanden. Orientering v. Knud. 
a. Datoen for konfirmationen er fastlagt til 

søndag den 22. august kl. 10.00. 
 

b. Ingen bemærkninger udover nogle 
ændringer i prædikantlisten som 
kommer på pastoratets hjemmeside: 
 

c. Mødet er udsat indtil videre. 
 

d. Efter sommerferien holdes der et 
menighedsmøde. Her vil interesserede 
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som kender til historien i sognet blive 
indbudt til at indgå i udvælgelsen 
sammen med menighedsrådet. 

7. Kursusdeltagelse. 
a. Kursus for nyvalgte 

menighedsrådsmedlemmer 
b. Kursus for nyvalgte formænd og 

næstformænd 
c. Kursus for nyvalgte kontaktpersoner 
d. Kursus for nyvalgte kasserer 

 7. Kursusdeltagelse. 
Alle kurser har været online kurser fra 
Landsforeningen af Menighedsråd. 

a. Ingen deltagelse. 
 

b. KDC og KF deltog den 18. januar 2021. 
 

c. KDC deltog den 21, januar 2021. 
 

d. Ingen deltagelse. 

8. Fastlæggelse af mødedatoer for resten af 
kirkeåret. 

 8. Fastlæggelse af mødedatoer for resten af 
kirkeåret. 
 
Der afholdes møder på følgende datoer: 

• Den 10. marts 2021. 
 

• Den 8. april 2021. 
 

• Den 18. maj 2021. 
 

• Den 16. juni 2021. 
 

• Den 18. august 2021. 
 

• Den 16. september 2021. 
 

• Den 13. oktober 2021. 
 

• Den 25. november 2021 
 
Menighedsrådsmøderne holdes kl. 19.00 i Æ 
Kirkkro. 

9.  Aktivitetsudvalget – orientering ved udvalget.  9. Aktivitetsudvalget – orientering ved udvalget. 
 
TBC har hidtil været indkalder til møderne i 
aktivitetsudvalget. 
 
BH indkalder til møderne når coronasituationen 
tillader det. 

10. Jord og skov. Orientering v. udvalget. 
a. Møde med skovfoged fra HedeDanmark den 

15. januar 2021 
b. Aktiviteter i skoven i Sandholm der skal 

ophøre 
c. Anlæggelse af større oplagsplads og 

orientering om skovvejens tilstand 

 10. Jord og skov. Orientering v. udvalget. 
a. Menighedsrådet godkender planen og 

det efterfølgende forslag om 
beplantning som er sendt via mail den 9. 
februar 2021. Beplantningen skal ske i 
2022.  
KDC bemyndiges til at lave mindre 
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afvigelser i planen, hvis det skønnes 
hensigtsmæssigt. 
 

b. Der er forlydende om fester i skoven i 
mørket. Det skal stoppes da der er jagt 
på mårhunde i mørket. Der kommer et 
indlæg i det kommende kirkeblad om 
sagen. 
 

c. HedeDanmark skal anmodes om at få 
indhentet tilbud på at få lavet en større 
og bedre oplagsplads ved skoven. 
Skovvejen tages der stilling til på et 
senere tidspunkt. 

11. Kontaktperson. Orientering v. Knud.  11. Kontaktperson. Orientering v. Knud. 
 
KDC taler jævnligt med Walter om arbejdet. 
Ingen yderligere bemærkninger. 

12. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.  12. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
 
Ingen aktiviteter pga. af coronasituationen. 
 
MRH gav BH om de aktiviteter, der foregår i Æ 
Kirkkro. 
 
Der skal indkøbes en ny kaffemaskine. 
 
MRH og KDC holder et møde med spejderne om 
en hovedrengøring i de lokaler, som de har lånt i 
Æ Kirkkro. 

13. Kommende arrangementer.  13. Kommende arrangementer. 
 
Der er grænsesognes vintermøde i Burkal Kirke 
og St. Jyndevads Forsamlingshus den 7. marts 
2021. Det vides ikke om mødet bliver aflyst pga. 
coronasituationen 

14. Kirkeværgen. Orientering v. Ellen Fink.  14. Kirkeværgen. Orientering v. Ellen Fink. 
 
Walter har ferie i uge 7. EF passer Walters 
telefon i hans ferie. 
 
EF tager kontakt til Lisbeth Ihle angående 
antependiet. 

15. Evt.  15. Evt. 
 
Der skal rettes i gravstensprogrammet. KDC 
tager sig af sagen, evt. sammen med Anton 
Schulz. 
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Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 11. februar 2021 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Kirsten Fries 

 

 

Ellen Fink 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Bjarne Hjort 

 

    

 

 

 


