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Referat 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 18.05.2021 

kl. 19.00 i Æ Kirkkro 

Deltagere: Knud Damgaard Christensen (KDC), Peter Mæhl (PM), Ellen Fink (EF), Mette Rossen Hansen 

(MRH) og Bjarne Hjort (BH). 

Afbud fra Kirsten Fries (KF) og medarbejderrepræsentant organist Agnes Larsen (AL). 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden. 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Opfølgning på referatet fra den 08.04.2021 

 1. Dagsorden. 
a. Dagsordenen godkendt uden 

bemærkninger. 
 

b. Der mangler at blive malet hvide striber 
ved Æ Kirkkro hvor der er et trin ned. 

2. Intern kasserer. Orientering ved Peter. 
a. Orientering  
b. Budgetønsker for 2022 

 

 2. Intern kasserer. Orientering ved Peter. 
a. Ingen bemærkninger – fakturaer skal 

kontrolleres en gang ugentligt på DAP.  
 
EF skal orienteres om blomsterfakturaer 
fra Saksborg blomster. 
 

b. Der er et ønske om et flygel som 
Thorsten har fået et tilbud på. Hvis 
udgiften deles mellem de 2 
menighedsråd bliver vores udgift 20.000 
kr. 
 
Der skal sættes 3.000 kr. på budgettet til 
vedligehold af gravstensprogrammet. 
 
Den vestlige del af stråtaget på Æ 
Kirkkro er dårligt. Der ønskes afsat 
100.000 kr. til nyt stråtag på denne del 
af Æ Kirkkro. 

3.  Kirke og kirkegårdsudvalg. Orientering ved 
udvalget. 

a. Udført og igangsat arbejde 
b. Beplantning af tomme gravpladser 
c. Afskærmning i tårnrummet 
d. Bortskaffelse af overflødige Ølandssten 

 
 

3. Kirke og kirkegårdsudvalg. Orientering v. 
udvalget. 

a. Der er indkøbt 2 bænke fra 
Vidaaværkstedet til opstilling ved Æ 
Kirkkro. De mangler at blive 
overfladebehandlet. Det gør Walter. 
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Hækken op til kirken er klippet ned. Den 
mangler at blive tilklippet så bredden 
reduceres. 
 
4 hække på nordsiden af kirken er 
fjernet. 
 

b. Der er ikke kommet overskudsplanter. 
Der er en artikel i det nye kirkeblad og 
så håber vi at det vil give nogle 
overskudsplanter. En mulighed vil være 
at kontakte børnehaven så børnene kan 
bistå med at plante overskudsblomster 
på de 2 udvalgte gravsteder. 
 

c. Der er sat træafskærmning op i 
tårnrummet som også kan anvendes 
andre steder. 
 

d. Indtil videre beholder vi de overflødige 
Ølandssten så de kan anvendes andre 
steder på kirkegården. 

4. Aktivitetsudvalget 
a. Forslag om foredrag/aktiviteter når vi er 

ovre coronaepidemien 

 4. Aktivitetsudvalget 
a. Der er 4 forslag: 

 
BH vil gerne holde et møde om at være 
fængselspræst. 
 
Vi vil gerne have et foredrag af Benny 
Grey Schuster med et foredrag om 
påskelatteren. 
 
Et foredrag med Anders Kingo. 
 
Et foredrag med Torben Bramming om 
hekseprocesser. 
  
KDC sender forslaget om ovenstående 
forslag til Højst Menighedsråd til 
orientering. 

5. Kirkeværgen. Orientering ved Ellen. 
a. Antependiet 
b. Udenoms arealerne ved kirken 
c. Hækkene på nordsiden 
d. Oplysning/skiltning i forbindelse med aflyste 

gudstjenester 
e. Oprydning på kirkens loft 
f. Hostrup-Højst pastorats hjemmeside  

 5. Kirkeværgen. Orientering ved Ellen. 
a. KF og EF har haft et møde med væveren 

Kirsten Ihle. Arbejdslønnen ligger på 
25.000 kr. ekskl. moms. Med 
materialerne vil det koste ca. 35.000 kr. 
 

b. EF har anmodet FDF om at fjerne den  
blå trækvogn og deres skilte. 
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c. Ingen bemærkninger. 
 

d. EF ønsker at der bliver skiltet med 
aflyste gudstjenester både på 
hjemmesiden og et opslag i skabet ved 
indgangen til kirkegården. 
 

e. EF indkalder til et sorterings-
/oprydningsmøde senere på året. 
 

f. Er behandlet under punkt d. 

6. Formanden. Orientering ved Knud. 
a. Møde om visionerne der er meldt ud fra 

Ribe Stift 
b. Hvad har vi lært af coronasituationen? 
c. Fælles foreningsmøde den tirsdag den 2. 

juni 2021 
d. Besøg af arbejdsgruppe for kirkegårdene 

den 7. juni 2021 
e. Orientering om besked fra Datatilsynet om 

behandling af foto 
f. Genautorisering til IT-systemer 

 
 
 
 
 

6. Formanden. Orientering ved Knud. 
a. Mødet holdes i Æ Kirkkro den 20. maj 

2021 kl. 16.00.  
EF bestiller snitter fra Øster Højst kro. 
 

b. Materialet fra biskop Henrik Stubkjær 
blev diskuteret. 
 

c. KDC, KF og EF deltager i det fælles 
foreningsmøde den 2. juni 2021. 
 

d. KDC og Walter har et forberedende 
møde inden arbejdsgruppen kommer 
den 7. juni 2021. 
 

e. Orientering fra Datatilsynet blev 
diskuteret. Vi skal være opmærksom på 
at give en tydelig besked, hvis der 
fotograferes ved kirkelige 
arrangementer – ikke gudstjenester, 
eller der skal ligge en skriftlig tilladelse 
til at fotoet må bringes i eksempelvis 
kirkebladet. 
 

f. KDC skal have tilladelse til fortrolig 
postkasse, lønningssystemer samt 
Skovby Data. 
 
EF skal have adgang til Skovbo Data. 
 
PM skal have adgang til 
økonomisystemerne. 
 
KDC bemyndiges til at tildele adgang 
udover ovenstående, herunder at give 
regnskabsfører Trine Ellemann 
bemyndigelse til at foretage 
genautoriseringen. 
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7. Orientering ved præsten.  7. Orientering ved præsten. 
Der kommer nogle fakturaer som sendes til KDC. 
 
Der er indkøbt en udendørs højtaler, 
liturgibøger og nogle mindre bøger om påsken. 
 
BJ vil arrangere noget for konfirmanderne i Æ 
Kirkkro. 
 
KDC har talt med Thorsten, som kunne oplyse, 
at han forventer at kunne genoptage arbejdet 
fra omkring den 1. juli 2021. 

8. Jord og skov. Orientering ved udvalget. 
a. Det Otsenske Legat 

 

 8. Jord og skov. Orientering ved udvalget. 
a. Der er sendt en opgørelse over hvor 

meget arealerne, ejet af Det Otsenske 
Legat, som der skal overføres 
forpagtningsafgift og jagtleje fra til det 
Otsenske Legat. 

9. Kontaktperson. Orientering ved Knud.  9. Kontaktperson. Orientering ved Knud. 
 
Walter holder sommerferie i ugerne 29, 30 og 
31. 

10. Medarbejderrepræsentanten  10. Medarbejderrepræsentanten 
 
AL har meddelt at hun ikke havde noget til 
punktet og meldte derfor afbud til 
menighedsrådsmødet. 

11. Kommende arrangementer. 
a. Sommermøde for pensionisterne i Æ Kirkkro 

 11. Kommende arrangementer. 
a. Sommermødet for pensionisterne 

holdes i Jejsing Forsamlingshus, hvor der 
er bedre plads så der kan holdes en 
rimelig afstand i coronatiden, den 22. 
juni 2021 kl. 14.00. 
 
Pensionisterne fra Højst Sogn indbydes 
også til at deltage i sommermødet. 
 
EF sørger for reservation af 
forsamlingshuset og bestilling af kaffe 
mm. 

12. Evt.  12. Evt. 
Næste menighedsrådsmøde afholdes den 16. 
juni 2021 kl. 19.00 i Æ Kirkkro. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 18. maj 2021 

 

Knud Damgaard Christensen 
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Peter Mæhl 

 

 

Ellen Fink 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Bjarne Hjort 

 


