
Hostrup Menighedsråd 
 

1 
 

Referat 

Menighedsrådsmøde den 18.02.2020. 

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) under punkterne 9, 14, 15, 16 og 17 og Thorsten Bjerg 

Christensen (TBC). 

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

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden. 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Opfølgning af referat fra den 21.01.2020. 

 1. Dagsorden. 
a. Der blev tilføjet et punkt b. under punkt 

2 – Genforeningsfesten i Jejsing 
Forsamlingshus den 5. februar 2020 
 

b. Der er provstesyn den 30. april 2020. 

2. Evaluering af afhold arrangementer. 
a. 16.02.2020. Babettes gæstebud     

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Søndag den 16. februar 2020 blev der 

optaget Babettes gæstebud i 
præstegården. Menighedsrådet har lagt 
ud for udgifterne som vil blive dækket 
fra anden side. Menighedsrådet betaler 
dog for blomsterdekorationen. De der 
havde deltaget var begejstrede for 
arrangementet. 
 

b. Forsamlingshuset var ikke fyldt.  
KDC var af den opfattelse, at deltagelsen 
kunne have været bedre sammenlignet 
med et andet arrangement udenfor 
Sønderjylland, som han deltog i den 10. 
februar 2020. 

3. Præsten.  Orientering v. Thorsten.  3. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
Tingene går som det skal. Der skal holdes en 
genforeningsgudstjeneste, som ikke støder 
sammen med andre 
genforeningsarrangementer. 
 
Konfirmandundervisningen er ved at være 
færdig. 

4. Præstegården. Orientering v. Thorsten.  4. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
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Stråtaget er repareret. De grønne belægninger 
på muren er blevet vasket af. 

5. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon. 
a. Kirken 
b. Kirkegården 

 
 
 

5. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon. 
a. Der er kun småting der skal udbedres 

eller repareres.  
 

b. Walter er godt i gang med at klippe de 
små hække og forventes snart at blive 
færdigt med arbejdet. 

6. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Indbydelser. 
c. Grøn kirke. 

 
 

 
 
 
 
 

6. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Der er kommet informationsmateriale 

om det kommende menighedsrådsvalg. 
 

b. Der er indbydelser til ”Til bords på 
grænsen” der holdes den 7. juni, den 
16, august og den 13. september. 
 

c. HNF har ikke modtaget materiale til 
sagen. 

   7. Aktivitetsudvalget. 
a. Orientering v. udvalget. 
b. Drøftelse af fælles arrangement med de 

andre foreninger. Oplæg v. Haakon. 

 7. Aktivitetsudvalget. 
a. Aktiviteterne er nedtonet pga. de 

arrangementer der afholdes i 
forbindelsen med 100 års jubilæet for 
genforeningen. 
 
Der er kommet et tilbud på musik fra 
Københavns Kantatekatekor i 
weekenden 12. – 14. juni 2020. Det 
tilbydes uden beregning. HNF 
undersøger om der også er mulighed 
for andre datoer. 
 

b. Der er mulighed for at søge midler fra 
Tønderfestivalfonden sammen med 
borgerforeningen. Der skal søges senest 
den 15. marts 2020. HNF tager kontakt 
til Peter Kjer Hansen for at få søgt til et 
arrangement. 

8. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
 

 8. Jord og skov. orientering v. Peter og Knud. 
Intet at bemærke. 

9. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer. 
a. Afholdelse af APV 
b. Afholdelse af MUS-samtaler 

      

 9. Kontaktpersonen. Bjarne orienterer. 
a. Der er aftalt APV for Walter den 27. 

februar 2020. Der aftales et senere 
tidspunk for Agnes og Ellen. 
 

b. Der er aftalt MUS-samtaler for Walter 
torsdag den 27. februar 2020. Der 
aftales et senere tidspunk for Agnes og 
Ellen. 
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11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette.   11. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
Tingene kører som det skal og der er ikke 
ønsker om ændringer. 
 
Æ Kirkkro vil få en grundig rengøring i foråret. 
 
HNF taler med FDF’erne om at få deres toilet 
gjort grundigt rent, da det skal bruges ved store 
arrangementer i kirken. 
 
Nedfaldet fra stråtaget skal fjernes. 

12. Medarbejderrepræsentant. Agnes orienterer.  
 
 

12. Medarbejderrepræsentant. Agnes 
orienterer. 
Intet at bemærke. 

13. Sekretæren. Knud orienterer. 
a. Registrering af gravsteder samt indlægning 

på hemmeside 

 13. Sekretæren. Knud orienterer. 
a. KDC orienterede om principperne i 

opbygningen af systemet og Itagil har 
fået grønt lys til at færdiggøre systemet 
da alle foto med data er lagt ind i det 
omfang, det har været muligt. 

 14. Kommende arrangementer. 
a. Grænsesognenes vintermøde den 1.marts 

2020. 

 14. Kommende arrangementer. 
a. Ingen særlige bemærkninger. 

15. Evt.  15. Evt. 
KDC og MRH er tilmeldt et valgkursus i Agerskov 
den 27. februar 2020. 
 
TBC står for traktementet den 24. marts 2020. 
 
Der er kommet et tilbud på en katafalk til 
Walter. 

16. Kaffe.  16. Kaffe. 

17. Lukket punkt.  17. Lukket punkt. 
Der findes et fortroligt referat af punktet. 

 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

18. februar 2020 

 

 

Peter Jepsen 
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Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

   

 

 

   

 

 

   

 


