
Hostrup Menighedsråd 
 

1 
 

Referat 

Menighedsrådsmøde den 26.11.2019. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

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

Rossen Hansen (MRH), Kirsten Fries (KF) som stedfortræder for Bjarne Lund Henneberg (BLH) og Thorsten 

Bjerg Christensen (TBC) – punkterne 1 – 6 og punkt 14, underpunkt d. 

Regnskabsfører Trine Ellemann (TE) deltog under punkt 3. 

 

Kirkeværge Ellen Fink (EF) deltog under punkt 5. 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Dagsorden 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra den 17.09.2019. 

          

 1. Dagsorden 
a. Dagsorden godkendt -  dog vil der under 

punkt 4, underpunkt h vil omfatte alle 
udvalg. 
 

b. Det præciseres at vikarer kan få kørsel 
dækket til lav takst, 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

a. 6. oktober høstfestgudstjeneste. 
b. 3. november allehelgensgudstjeneste. 
c. 7. november foredrag med Steffen Jensen. 

      
   
 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. God gudtjeneste med pyntning mm. 

 
b. Ingen bemærkninger – det forløb til 

alles tilfredshed. Kirken var næsten fuld. 
 

c. Et fremragende arrangement. Der var 
81 betalende tilhørere. 

3.  Kasserer. Gennemgang ved Trine og Peter. 
     Orientering om regnskab og budget, samt  
     Færdiggørelse af næste års budget. 
      
     

 3. Kasserer. Gennemgang ved Trine og Peter. 
 
Budgettet er som tidligere aftalt. Der er taget 
højde for en mindre jagtleje og mindre 
forpagtning. 
 
Der er kommet noget ekstra likviditet. 
 
Budgettet er godkendt og afleveret den 26. 
november 2019 kl. 18.41. 
 
Forbruget i kvartalsrapporten ligger en anelse 



Hostrup Menighedsråd 
 

2 
 

under det budgetterede. En enkelt post er 
overskredet på grund af sygdom. 
Kvartalsrapporten ser tilfredsstillende ud. 
 
Forbruget i præstegården vil blive opkrævet 
som aconto betalinger. 

 4. Valg. 
a. Formand. Skriftlig afstemning. 
b. Næstformand. Skriftlig afstemning. 
c. Kontaktperson. 
d. Kirkeværge. 
e. Intern kasserer. 
f. Sekretær. 
g. Æ Kirkkroansvarlig. 
h. Udvalg. 

 4. Valg. 
a. Haakon Nissen Friedrichsen (HNF) blev 

valgt som formand 
 

b. Peter Jepsen (PJ) blev valgt som 
næstformand. 
 

c. Bjarne Lund Henneberg (HBJ) forsætter 
som kontaktperson. Indtil BHJ er tilbage 
vil HNF påtage sig at være 
kontaktperson. 
 

d. Ellen Fink (EF) fortsætter som 
kirkeværge. 
 

e. Peter Jepsen (PJ) forsætter som intern 
kasserer. 
 

f. Knud Damgaard Christensen (KDC) 
fortsætter som sekretær. 
 

g. Mette Rossen Hansen (MRH) vil være 
ansvarlig for Æ Kirkkro, 
 

h. Udvalget fortsætter som på 
konstitueringsmødet den 14. november 
2016. Kirsten Fries (KF) indtræder i de 
udvalg som Bjarne Lund Henneberg 
(BLH) er i indtil han er tilbage i 
menighedsrådet. 

5. Kirkeværgen. Orientering v. Ellen. 
       

 5. Kirkeværgen. Orientering v. Ellen. 
 
Væveren er skadet, så arbejdet med 
antependiet er endnu ikke påbegyndt.  
 
Der skal være belysning på kirken fra den 1. 
januar til den 31, januar. 
 
En gravsteds indehaver vil gerne have rettet op 
på nordsiden af kirken. 
 
Der skal indkøbes nye affaldsstativer. 
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Det er blevet lettere at sende regninger ud fra 
det digitale gravstedsregistreringssystem. 

6. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
 
 
           

 
 
 
 

6. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
 
Fredag den 13, december 2019 kommer der 
nogle fra Det Kongelige Teater for at se på 
præstegården inden der vil blive optaget film i 
præstegården. 

7.   Kirkegårdsudvalg. Orientering v. udvalget. 
a. Renovering af kirkegården er afsluttet. 
b. Bevaring af mindeværdige gravsten. 
c. Bevaring af gamle gravsten. 
d. Klipning af de nye hække. 
e. Klipning af kirkegårdsdiget. 
f. Orientering om træerne op til kirken, hvoraf 

de fleste er gået ud. Hvad gør vi? 
   
         
 

 7. Kirkegårdsudvalg. Orientering v. udvalget. 
a. Renoveringen er afsluttet – herunder 

nye forkanter. 
 

b. Der skal udvælges 10 mindeværdige 
gravsten. Det vil ske i foråret 2020. 
 

c. Der er et ønske om at bevare de gamle 
gravsten så de ikke bliver sendt til 
knusning. 
 

d. De nye hække skal klippes ned til en 
højde på 50 cm. 
 

e. Hækken på kirkegårdsdiget skal klippes, 
 

f. De fleste træer er gået ud. Højmose vil 
blive kontaktet for at give et forslag. 
Hækken vil blive fjernet i samme proces, 
hvis der er ønske om det. 

8.  Kirken. Haakon orienterer.  8. Kirken Haakon orienterer. 
 
Der er nogle spande på loftet som skal tømmes 
efter behov. 
 
HNF indkalder til et syn kl. 10.00. Datoen er ikke 
fastlagt. 
 
Orglet er blevet stemt og det lyder rigtig godt. 
 
Walter har spurgt om der skal elektrisk lys på 
juletræet. Menighedsrådet ønsker at have 
stearinlys – meget gerne en type der ikke oser. 

9.   Formanden. 
a. Gennemgang af post. Møder mm. 
b. Julekurve. Hvem gør hvad? 
c. Ændring af betalingsformer for faste 

udgifter. 
d. Afstemningsfest. 
e. Det kommende menighedsrådsvalg i 2020. 

 9. Formanden. 
a. Ingen bemærkninger. 

 
b. Der er kommet 3 ønsker til HNF om 

julekurve. MRH og PJ sørger for indkøb 
og HNF og TBC kører ud med 
julekurvene. 
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c. Der vil være a conto betalinger 
fremover. 
 

d. Der er afstemningsfest den 5. februar 
2020.  
 

e. Der blev orienteret om det kommende 
menighedsrådsvalg. Lovgivningen er 
ændret. 

 10. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
Også lidt omkring tårnrummet i kirken. 
         
        
   

 10. Æ Kirkkro. Orientering v. Mette. 
 
MRH har holdt en lille afsked med Ruth, der har 
stået for rulningen af dugene. 
 
Dugene vil fremover blive sendt til Vask og Rens. 

 11. Kontaktpersonen. Orientering v. Haakon. 
Bjarne har for tiden orlov fra jobbet. 

 11. Kontaktpersonen. Orientering v. Haakon. 
 
BLH er på sygeorlov og han forventer at være 
tilbage den 1. februar 2020. HNF varetager indtil 
videre opgaven som kontaktperson. 

12. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
  Fældning af træer langs vandløb. 

 12. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
 
Der er problemer med oprensning af en grøft 
ved Sandholm på den nordlige side. PJ vil tale 
med de øvrige lodsejere om at kunne køre på 
den side hvor der ikke står store træer. 
 
Tønder Kommune har godkendt sløjfningen af 
boringerne til trods for at de ikke kunne findes. 
 
Den samlede årlige forpagtningsafgift er på 
285.204 kr. i de næste 5 år fra den 1. januar 
2020. 

13. Aktivitetsudvalg. Orientering fra udvalget.                            13. Aktivitetsudvalg. Orientering fra udvalget. 
 
Ingen bemærkninger. 

14. Kommende arrangementer. 
a. Julekoncerter. 
b. Adventshygge i Æ Kirkkro den 12. december. 
c. Julekoncerter. 
d. De ni læsninger. 
e. Tovholdere til alle arrangementer. 

  

 14. Kommende arrangementer. 
a. Der er julekoncert den 3. december kl. 

19.30 med Løgumkloster 
Vokalensemble.  
 

b. Ingen bemærkninger. 
 

c. Udelades. 
 

d. De ni læsninger vil blive skåret til så det 
passer til musikken. Det er uden 
kirkesanger. TBC er tovholder på 
arrangementet. 
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e. KF og MRH sørger for vin og ost mm til 

den 1. december. 
Pj sørger for champagne og kransekage 
til den 1. januar 2020. 

15.  Sekretæren.  Orientering v. Knud. 
Hvor langt er Pro-IT, samt indlægning af data, foto 
mm? 

 15. Sekretæren. Orientering v. Knud. 
 
KDC har talt med Keen Holt Simonsen. Der har 
været noget sygdom hos Pro-IT og desuden er 
det noget tungt at arbejde med. 
 
Det er lovet færdigt inden nytår.  
 
Herefter vil data blive lagt ind. 

16. Evt.   17. Evt. 
 
Kommende møder er aftalt til: 
 

 21. januar – PJ vil stå for traktementet 

 18. februar  

 24. marts 

 28. april 

 12. maj – menighedsmøde og 
orientering om det kommende 
menighedsrådsvalg 

 16. juni 
 

17.  Lukket punkt. 
 

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

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

26. november 2019 

 

Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 
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Knud Damgaard Christensen 

 

 

Kirsten Fries 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

   

 


