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Referat 

Menighedsrådsmøde den 27.09.2018. 

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). 

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

varetager.  

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra den 14.08.2018. 

 1. 
a. Dagsorden godkendt. 

 
b. Der var lidt diskussion om fraværende 

medlemmer skulle nævnes i forsiden.  
 
Under punkt 1b skal teksten være 
”tækning af Æ Kirkkro og præstegården”. 
 
Under punkt 7a er den rette formulering 
”TBC orienterer pårørende om 
muligheden for præstens deltagelse ved 
urnenedsættelse”. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 

a. 19. august. Sensommerfrokost i præstegården. 
b. 13. september. Fra Frk. Nitouche til 

foredragsholder ved skuespiller Lone Hertz. 
c. 23. september.  Høstfestgudstjeneste. 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer 
a. Der er kommet tilbagemeldinger om at 

det var et godt arrangement. Der var 
enighed om at have sommerfrokosten i 
præstegården. 
 

b. Godt fremmøde – også fra Hostrup Sogn. 
 

c. Rigtigt godt fremmøde hvor koret også 
deltog.  Der blev indsamlet 254,50 kr. ved 
kollekten som går til Børns vilkår og 
Kirkens Korshær. 

3. Intern kasserer.  Denne gang med Trine Ellemann. 
a. Status økonomi. 
b. Godkendelse af endelig budget. 
c. Gennemgang af revisionsprotokol. 
d. Flytning af Det Otzenske legat fra særskilt 

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

 3. Intern kasserer. Trine Ellemann havde meldt 
afbud. 

a. Der er rettet op på negative frie midler. 
 

b. Behandles på næste møde. 
 

c. Der må ikke anvendes gavekort i 
fremtiden. Ellers intet at bemærke. 
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d. Behandles på næste møde. 

4.  Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Konfirmandindskrivning. 
b. Konfirmandundervisning 2019 konfirmander. 

 4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Der er 12 konfirmander fra Hostrup. Der 

er ingen fra Højst Sogn. 
 

b. Ingen bemærkninger. 

5. Præstegård. Orientering ved Thorsten og Haakon. 
a. Muldvarpebekæmpelse. 

 5. Præstegård. Orientering ved Thorsten og 
Haakon. 

a. Der skal rykkes for 
muldvarpebekæmpelsen. Der skal 
indkøbes en kummefryser. TBC indkøber 
en kummefryser. Ikke yderligere 
bemærkninger. 

6. Kirken. Orientering ved Haakon. 
a. Reparation af kant ved trappen, samt 

efterkalkning. 
b. Fugt ved sokkel i våbenhus repareres og 

efterkalkes.        

 6. Kirken. Orientering v. Haakon 
a. Der er bestilt håndværker. 

 
b. Der er bestilt håndværker. 

 7.    Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Gennemgang af post, møder mm. 
b. Provsteansættelse. 
c. Afløsning i kirken. 
d. Drøftelse af graversamarbejde ved 

Hostrup/Højst kirker ved sygdom, ferie og 
begravelser. 

e. Sikring af gravsten som ikke står stabilt. 
f. Skal begravelser være gratis for medlemmer? 
g. Er arbejdsgangen for træg ved restaurering og 

vedligehold af vore kirker. 
h. Dato for vores årlige syn af vore bygninger 

mm. 
 

  7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Der er stiftsmøde den 4. oktober 2018. 

Der er indsættelse af den nye provst. HNF, 
TBC, PJ og KDC deltager. 
 

b. Den nye provst bliver Christina Rygaard 
Kristiansen. 
 

c. Der er ingen problemer med afløsning i 
kirken under Walters sygdom. 
 

d. Der har været en enkelt begravelse og 
nogle bisættelser med fremragende 
bistand fra Højst Sogn. 
 

e. Der bestilles en virksomhed der beskriver 
hvilke sten der skal sikres og hvorledes de 
skal sikres. BLH rager sig af sagen. 
 

f. Prisen er omkring 3.000 kr. for en 
begravelse. Der kommer senere en 
udmelding fra provstiet om økonomien 
for sognene, hvis begravelser bliver gratis 
for folkekirkemedlemmer. 
 

g. I Hostrup Sogn har der ikke været 
problemer med restaurering og 
vedligehold af kirken. Menighedsrådet og 
de kirkelige myndigheder har ansvaret for 
at vedligeholde og bevare kulturarven. 
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h. Det årlige syn er aftalt til mandag den 29. 

oktober 2018. Alternativ dato er mandag 
den 22. oktober 2018. 
Tidspunktet vil være om formiddagen. 
HNF indkalder med endelig besked.  

8. Digitalisering Orientering ved Knud og Ellen.   
          

 8.   Digitalisering Orientering ved Knud og Ellen.  
 
Sagen ligger stille indtil Walter er tilbage. 

9. Kirkegårdsudvalget. Orientering ved Haakon. 
a. Kirkegårdsrenovering. 
b. Forslag til bevaring af gamle gravsten. 

 9. Kirkegårdsudvalget. Orientering ved Haakon. 
a. Hækplantningen er færdiggjort den 27. 

september 2018. Der er ca. 30.000 kr. til 
reparation af forkanterne. 
 

b. Det går vi i gang med senere. Der skal 
noget bistand til ved udvælgelsen af 
gravsten. 

10.   Kirkeværge. Orientering ved Ellen.  10. Kirkeværge. Orientering ved Ellen. 
 
Alterkalken er loddet til en pris på 300 kr. 
 
Der har været orgeleftersyn. Orglet er slidt men 
det er i orden. 
 
Der har været klokkeeftersyn. 
 
Der er bestilt alterlys. 
 
Der plantes blomster på nogle af de tomme 
gravsteder. Besøgende kan så plukke af 
blomsterne. 

11. Kontaktperson.   Orientering ved Bjarne.  11. Kontaktperson. Orientering ved Bjarne. 
 
BLH har jævnligt kontakt med Walter. 
Menighedsrådet orienteres via mail. Walter kan 
begynde at arbejde fra den 1. oktober 2018. 
 
BLH skal have arbejdsmiljøsamtale med 
organisten og kirkesangeren. 

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

 12. Jord og skov. Orientering ved Peter og Knud. 
a. Der var åbning og gennemgang af 

tilbuddene på jagten den 24. september 
2018 i Æ Kirkkro. 
Samlet højeste bud på årlig jagtleje er på 
62.010 kr. 
 
Udbud 1 – Sandholm skov får Tønder 
Jagtforening. 
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Udbud 2 – Skov ved Grønå får Gert Nissen. 
 
Udbud 3 – De forskellige markstykker ved 
Hostrup og Solderup får Lasse Schrøder. 
 
Udbud 4 – Marker ved Sibirien får Hostrup 
Sogns Jagtforening, der er under 
dannelse. 
 

b. Der er ved at blive indhentet tilbud på 
reparation af broen. 

13. Æ Kirkkro. Orientering ved Mette.  13. Æ Kirkkro. Orientering ved Mette. 
 
Listen over de der har booket Æ Kirkkro er 
leveret til PJ. 
 
Rengøringen fungerer upåklageligt. 
 
Dugene er sendt til rengøring. Der klippes lidt af 
dugene, da de er for brede. 

14. Aktivitetsudvalget. Orientering ved udvalget.  14. Aktivitetsudvalget. Orientering ved udvalget. 
 
Den sidste aktivitet bliver med Elvis i Højst den 
31. oktober 2018 kl. 19:30. 
 
Der er ikke planlagt flere aktiviteter inden jul. 
 
Der kommer muligvis et kursus i kristendom for 
voksne i begyndelsen af det nye år. 

15. Kommende arrangementer. Husk tovholdere.  15. Kommende arrangementer. Husk 
tovholdere. 
 
Næste menighedsrådsmøde er den torsdag den 
25. oktober 2018 kl. 18:30. Det er en 
forudsætning at Trine Ellemann kan deltage. 
 
HNF sørger for traktementet til mødet. 
 
Den 4. november 2018 holdes der en 
mindegudstjeneste også for de faldne i første 
verdenskrig. 

16. Evt.  16. Evt. 
 
Intet. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 27. september 2018 
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Peter Jepsen 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

      

   

 


