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Referat 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 11.08.2020. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

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

Rossen Hansen (MRH), Bjarne Lund Henneberg (BLH) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Desuden deltog organist Agnes Larsen (AL)som medarbejderrepræsentant under punkt 12.  

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden. 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra den 02.06.2020. 

 1. Dagsorden. 
Inden det formelle møde præsenterede væver 
Lisbeth Ihle forslag til et antependium. Der blev 
præsenteret 6 forslag og der kommer 3 forslag 
mere inden der tages beslutning om hvilket der 
vælges. 
 

a. Dagsorden godkendt uden 
bemærkninger. 
 

b. Istandsættelse af orglet vil koste 
omkring 25.000 kr. ekskl. moms i 2021. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer.  2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
 
Der har ikke været arrangementer udover 
gudstjenesterne. 

3. Intern kasserer. Orientering v. Peter.  3. Intern kasserer. Orientering v. Peter. 
 
Kvartalsrapporten ser fornuftigt  

4. Kirke og kirkegårdsudvalg.  Orientering. v. 
Haakon. 

a. Provstesynet den 8. juli 2020. 
b. Kirkens pladser er stadig uændret, der er 

plads til 34 kirkegængere foruden 
personale. 

c. Forslag til afskærmning i tårnrummet ved 
afholdelse af kirkekaffe. 

d. Tilbud på ny ringemaskine da den gamle er 
slidt. 

e. Gravstensprogrammet. Orientering v. Knud. 

 4. Kirke og kirkegårdsudvalg. Orientering v. 
Haakon. 

a. Der er kommet et referat fra 
provstesynet den 8. juli 2020. Der er 
noget gulv i tårnet der skal repareres 
ved udskiftning af brædder. Det skal ske 
inden 2023. 
 
Blytaget mod syd skal repareres inden 
2025. 
 
Alterkalken skal repareres. 
 
Ståtaget på vestsiden af Æ Kirkkro skal 
repareres inden 2023. 
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Isoleringen i præstegården skal efterses. 
 
Stråtaget ved skorstenen på sidelængen 
skal efterses. 
 

b. Der er uændret plads til 34 
kirkegængere. Der blev uddelt et brev 
fra biskoppen dateret den 6, august 
2020 om coronaproblematikken i 
kirken. 
 

c. Der forslag om en afskærmning hvor der 
kan hænges børnetegninger op, En 
anden mulighed er nogle lærreder som 
der kan males på. BLH vil arbejde videre 
med sagen. 
 

d. Der er kommet et tilbud på 21.500 kr. 
ekskl. moms for en ny ringemaskine. 
Beløbet skal med på budgettet i 2021 
hvorefter den planlægges udskiftet. 
 

e. Itagil vil gerne have et møde med et par 
repræsenter fra sognet vedr. de sidste 
justeringer. TBC og KDC deltager i 
mødet. 
 
Der vil blive foretaget en opfølgende 
fotorunde af nye gravsten og navne på 
eksisterende gravsten i 
august/september. Walter Sørensen har 
oplyst, at det drejer sig om maks. 10 
steder. 

5. Præsten. Orientering v. Thorsten.  5. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
 
TBC har møde med konfirmanderne onsdag den 
12. august 2020 i Højst.  
 
Under konfirmationen må familierne sidde 
sammen. 
 
Konfirmanderne får Det nye testamente fra 
sognet. 
 
Det er ikke muligt at gennemføre 
minikonfirmandundervisning pga. 
coronasituationen. 

6. Præstegården. Orientering v. Thorsten.  6. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
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TBC påpegede at hækken ikke er blevet klippet 
ved indkørslen til præstegården. 
 
Anette, der afløste Walter, var ikke instrueret i 
brugen af plæneklipperen. 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. FDF søger om tilladelse til etablering af 

bålhytte ved Sandholm. 
c. Kirkeblad og hjemmeside. 
d. Peter og Haakon har haft møde med 

sognets jægere, som gerne vil oprette en 
jagtforening indenfor Hostrup sogn, med 
kirkens jord og skov. Hvad mener vi om det?              

 
 
 
 
 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Der er indbydelse til budgetsamråd i 

Agerskov sognehuds den 9. september 
2020 kl. 18.00 – 21.00, 
 

b. Der er sendt en ansøgning om en 
bålhytte. Der er givet accept til 
ansøgningen for nogle år siden. 
Accepten er ikke sket i det nuværende 
menighedsråds tid. 
 

c. Hjemmesiden skal opdateres. Der skal 
være mere præcis korrektur på 
oplysningerne, der fremgår i 
kirkebladet. 
 

d. Jagten vil blive udbudt i 2023. Da 
menighedsrådet er en offentlig 
myndighed er det forpligtet til at følge 
de forvaltningsmæssige regler ved 
udbuddet. Her tænkes der på, at der 
ikke må forekomme magtfordrejning og 
at lighedsprincippet skal følges. 
 
KDC gjorde opmærksom på at der i 
vurderingen af de indkomne tilbud på 
jagtlejen gælder princippet om saglig 
forvaltning og det betyder, at 
menighedsrådet som offentlig 
myndighed ikke må tage usaglige eller 
uvedkommende hensyn til fx private 
interesser.  
 
Således må en myndighed, som 
menighedsrådet er, ikke begunstige 
bestemte borgere eller forfølge usaglige 
formål – herunder at begunstige 
sognets jægere som gerne vil oprette en 
jagtforening indenfor Hostrup Sogn med 
kirkens jord og skov som jagtområder. 
 
Menighedsrådet er som offentlig 
myndighed forpligtet til at behandle de 
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bydende ens når tilbuddene skal 
vurderes og der må ikke ske nogen form 
for begunstigelser til lokale jægere. 

8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget.  8. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget. 
 
Der er få aktiviteter pga. coronasituation – 
herunder er foredraget med Sigfried Matlok den 
1. september 2020 i Højst forsamlingshus blevet 
aflyst. 
 
Der er et foredrag i Jejsing forsamlingshus den 
24. november 2020 med Anne Pernille 
Bendtsen. Titlen er ”Min russiske families liv og 
skæbne.” 

9. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud 
a. Lidt om problematikken med fasanopdræt i 

en skov. Foreløbig dispensation til den 1. 
oktober 2020. 

b. Styning af træer ved præstegården. 
c. Udtynding af træer i præstegårdsskoven 

 9. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud 
a. KDC har den 11. august 2020 talt med 

afdelingsleder Ole Bach-Svendsen i 
Tønde Kommune om sagen. Kommunen 
er presset med arbejdsopgaver og de 
kan ikke påbegynde sagsbehandling af 
nogen art i sagen inden den 1. oktober 
2020, hvor menighedsrådet har 
accepteret at fasanhytterne kan blive 
stående til.  
 
Han oplyste, at der er no-go med 
hensyn til hytter mm i fredskov, som 
skoven er. 
 
Fasanhytterne og volieren skal være 
fjernet fuldstændigt den 1. oktober 
2020. 
 

b. Styning af træer ved præstegården står 
Hededanmark for og der er ingen 
kommentarer til det udførte arbejde. 
 

c. Se ovenstående delpunkt b. 

10. Kontaktpersonen. Orientering v. Bjarne.  10. Kontaktperson. Orientering v. Bjarne. 
 
Graverens arbejdsopgaver blev diskuteret.  

11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
  

 11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette 
 
Der har ikke været afholdt nogle arrangementer 
siden sidste menighedsrådsmøde. 

12. Medarbejderrepræsentant. 
a. Orientering v. Agnes.  
b. Opstart af fredagssang og kor. 

        

 
 
 

12. Medarbejderrepræsentant.  
a. Det er nødvendigt at hun kommer til at 

sidde sammen med medlemmerne af 
aktivitetsudvalget.  
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Desuden er der behov for snart igen at 
kunne afholde nogle personalemøder. 
Personalet arrangerer det internt.  
 

b. Opstart af fredagssang begynder den 
fredag den 11. september 2020. 
Fredagssangen vil finde sted i kirken. 

13. Orienteringsmøde og valgmøde. 
a. Forberedelse af orienteringsmødet den 20. 

august 2020 kl. 19.00 i Jejsing 
forsamlingshus. 

 
b. Forberedelse af valgmødet den 15. 

september 2020. 

 13. Orienteringsmøde og valgmøde. 
a. KDC vil tage sig af at orientere om den 

nye valgform den 20. august 2020 i 
Jejsing forsamlingshus. 
 
Hvert medlem af menighedsrådet 
orienterer om den enkeltes arbejde i 
menighedsrådet. 
 

b. KDC har lavet et udkast til 
stemmeseddel hvor navnene på de der 
stiller op til valget kan sættes ind. 

14.   Kommende arrangementer. 
       a.  Konfirmation den 16. august. 
       b.  Høstgudstjeneste den 27. september. 

 14. Kommende arrangementer. 
a. KDC vil være vagt i Æ Kirkkro hvor 

telegrammerne kan afleveres.  
 
Mogens Gabs vil tage billeder. 
 

b. Høstgudstjenesten er fastlagt til den 27. 
september. Kaffen i tårnrummet er 
aflyst pga. coronasituationen. 

 14. Kommende arrangementer. 
a. Valg til menighedsrådet den 15. september. 
b. Datoer for kommende menighedsmøder. 

 
 
 

14. Kommende arrangementer. 
a. Valget holdes i Jejsing forsamlingshus. 

 
b. De næste menighedsrådsmøer er aftalt 

til tirsdag den 8. september, tirsdag den 
6. oktober og tirsdag den 10. november. 

15. Evt.  15. Evt.  
 
Den 8. september vil MRH stå for traktementet. 
 
Den 6. oktober vil TBC stå for traktementet. 
 
Den 10. november vil AL stå for traktementet. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

11. august 2020 

  

Peter Jepsen 
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Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

    

 

   

 

    

 

 


