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Referat 

Menighedsrådsmøde den 25.10.2018. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Mette Rossen Hansen (MRH), Knud Damgaard Christensen 

(KDC), Peter Jepsen (PJ), Bjarne Lund Henneberg (BLH) og Thorsten Bjerg Christensen (TBC) under første del 

af mødet. 

Desuden deltog udenfor menighedsrådet kirkeværge Ellen Fink (EF) under punkter, som kirkeværgen 

varetager og regnskabsfører Trine Ellemann (TE) under punkt 3. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
a. Godkendelse af dagsorden 
b. Opfølgning af referat fra den 27.09.2018 

 1. 
a. Dagsorden godkendt med tilføjelse af 

delpunkt e under punkt 3.  
 

b. Ingen bemærkninger. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer.  2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

 
Der har ikke været afholdt arrangementer siden 
sidste menighedsrådsmøde. 
 
Den nye provst blev indsat den 14. oktober 2018. 

3.  Intern kasserer.  Denne gang med Trine 
Ellemann. 

a. Status økonomi. 
b. Godkendelse af endeligt budget. 
c. Gennemgang af revisionsprotokol. 
d. Flytning af Det Otzenske legat fra særskilt 

regnskab over til vores almindelige regnskab 
under de helt samme betingelser.  

e. Kvartalsrapport         

 3. Intern kasserer. Denne gang med Trine 
Ellemann. 

a. Ingen bemærkninger – likviditeten er 
tilfredsstillende. 
 

b. Menighedsrådet godkender endeligt 
budget for 2019 med tidsstempel den 
25.09.2018 kl. 12:01. 
 

c. Der må ikke gives gavekort til voksne 
personer, da det er skattepligtigt. Hvis 
der gives gavekort til børn anses det 
som dækket af frikortet og anses derfor 
ikke som skattepligtigt.  
 

d. Det Otzenske legat søges indlagt under 
menighedsrådet under arv og 
donationer. Det betyder at 
provstiudvalget ikke kan råde over 
midlerne. Der søges godkendelse hos 
Civilstyrelsen til at Det Otzenske legats 
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midler lægges ind under 
menighedsrådet. 
 

e. Kvartalsrapporten blev gennemgået og 
det ser tilfredsstillende ud. 
Kvartalsrapporten blev underskrevet af 
formand og kasserer. 

4. Præsten. Orientering v. Thorsten.  4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
 
Ikke behandlet da TBC var nødt til at forlade 
mødet pga. andre aftaler. 

5. Præstegården. Orientering v. Thorsten.  5. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
 
Præstegården blev synet den 22. oktober 2018. 
Der var kun småting. 

6. Kirken. Orientering v. Haakon.  6. Kirken. Orientering v. Haakon. 
 
Der var ved synet den 22. oktober 2018 kun 
småting og almindelige reparationer. 

7. Formanden.  Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder, mm. 
b. Graversamarbejde ved Hostrup-Højst kirker. 
c. Det årlige syn på kirkens bygninger. 
d. Kirkebladet. 

    

  7. Formanden- Orientering v. Haakon. 
a. Der er et møde i Ribe for 

provstiudvalget og stiftsrådet den 30. 
oktober 2018. 
 

b. EF har lavet en aftaleseddel for 
samarbejdet ved Hostrup og Højst 
kirker. 
 

c. Er behandlet under punkt 5 og 6. 
 

d. Der skal strammes op på korrekturen 
inden det sendes til ekstra 
korrekturlæsning. KDC har læst 
korrektur på det 4. kirkeblad. Det skal 
strammes op med indlevering til 
kirkebladet. 

 8. Digitalisering. Orientering v. Knud og Ellen.    8. Digitalisering. Orientering v. Knud og Ellen. 
 
Der skal holdes et møde med Skovbo Data i 
januar 2019. Vi håber så at Walter er tilbage og 
kan deltage i mødet.   

9. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon. 
a. Kirkegårdsrenovering. 

 9. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon. 
a. Kirkegårdsrenoveringen forventes 

afsluttet i 2019. 

 10. Kirkeværge. Orientering v. Ellen.    
      
        
   

 10. Kirkeværge. Orientering v. Ellen.  
 
Der skal udsendes regninger for gravsteder 
ultimo november måned. 

11. Kontaktperson. Orientering v. Bjarne.  11. Kontaktperson. Orientering v. Bjarne. 
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Walter er stadig sygemeldt. BLH forventer at få 
besked om sagen mandag den 29. oktober 2018 
om hvornår det forventes at han kan begynde at 
arbejde igen. 
 
Der skal laves APV for graveren og organisten 
den 17. december 2018. 

12. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
a. Udlejning af jagt. 
b. Reparation af bro i Sibirien. 

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

a. Hostrup Sogns Jagtforening under 
oprettelse v. Kurt Bucka har trukket 
deres tilbud tilbage på jagten ved 
Sibirien – udbud nr. 4.  
 
Jagten er derfor blevet tilbudt Hans 
Schmidt til 4.000 kr. i årlig jagtleje. 
 
Den årlige samlede jagtleje er derfor på 
59.100 kr. 
 

b. Der er lagt køreplader på broen som en 
midlertidig løsning. Der er ved blive 
indhentet tilbud på reparationen.  

13. Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette.  13. Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette. 
 
Æ Kirkkro bliver flittigt brugt. Der mangler 
papkrus – indkøb venter til Walter er tilbage 

14. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget  14. Aktivitetsudvalget. Orientering v. udvalget. 
 
Forfatteren Helle Helle kommer i marts 2019.  

15. Kommende arrangementer. Husk tovholdere - 
Julemåneden. 

 15. Kommende arrangementer. Husk tovholdere 
- Julemåneden. 
 
Efter den 1. søndag i advent den 2. december 
2018 er der efter gudstjenesten rødvin og ost i 
Æ Kirkkro. PJ og MRH står for indkøbet. 
 
MRH og KDC sørger for kirkekaffe til 
kirkekoncerten onsdag den 5. december 2018. 
 
Der er adventsmøde den 13. december 2018 i Æ 
Kirkkro. HNF står for arrangementet i Æ Kirkkro. 

16. Evt.  16. Evt. 
 
Næste menighedsrådsmøde er den 27. 
november 2018 i Æ Kirkkro kl. 18:30. EF sørger 
for traktementet. 
Fotograferingen af gravstederne afventer. 
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Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 25. oktober 2018 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

      

 

 


