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 Referat 

Menighedsrådsmøde den 03.10.2017 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Peter Jepsen (PJ), Mette Rossen Hansen (MRH), Knud 

Damgaard Christensen (KDC), Bjarne Lund Henneberg (BLH), Thorsten Bjerg Christensen (TBC) og Trine 

Ellemann (TE) – under punkt 1 og 2. 

Kirkeværge Ellen Fink (EF) havde meldt afbud til mødet. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
     a.   Godkendelse af dagsorden. 
     b.   Opfølgning af referat fra 29.08.2017. 
 

 1. 
a. TE ville gerne have et ekstra delpunkt 

med under punkt 2 – e. Godkendelse af 
endeligt budget for 2018. 
 

b. THC har talt med de tyske præster om 
en fælles gudtjeneste som kommer på 
et tidspunkt. 

 

2.  Intern kasserer. Orientering v. Peter  
a. Gennemgang af kvartalsrapport v. Trine 
b. Gennemgang af revisionsprotokollat v. Trine 
c. Underskrift af disse. 
d. Beslutning om hvem der ud over Trine, skal 

have fuldmagt til banken. 
e. Godkendelse af endeligt budget for 2018. 

 
               

 2.  Intern kasserer. Orientering v. Peter  
a. Budgettet er overskredet pga. 

manglende forpagtningsafgift. De øvrige 
punkter er under budgettet. Der skal en 
økolog til at høste de marker der endnu 
ikke er høstet.  
 

b. Menighedsrådet mener at problemerne 
med momsafregningen i 2014 er 
overstået. Det er omfattet af punkt 6 i 
revisionsprotokollatet. Angående punkt 
7 i protokollatet vedr. gaver så er 
praksis at sund fornuft skal råde. 
Menighedsrådet tager punktet til 
efterretning. Resten af protokollatet kan 
betragtes som standardtekst. TE vil i 
fremtiden sende kontoprint til 
kirkeværgen. Det vil være ca. en gang 
om måneden. TE får praksis aftalt med 
kirkeværgen. 
 

c. Kvartalsrapporten blev underskrevet af 
HNF og PJ. Det samlede menighedsråd 
underskrev revisionsprotokollatet. 
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d. PJ vil som kasserer få fuldmagt til 

banken. 
 

e. Hostrup menighedsråd med CVR-nr. 11 
22 96 11 godkender endeligt budget for 
2018 afleveret den 3. oktober 2017 kl. 
12:07. 

3.       Evaluering af afholdte arrangementer. 
a.  Høstgudstjeneste den 24. september. 

          
 

 3. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Der var pyntet pænt op til 

høstgudstjenesten den 24. september 
som Water Sørensen hovedsageligt skal 
have æren for. 

 4.       Præsten. 
 
 

 4. Præsten. 
TBC synes at det går rigtigt godt og glæder sig 
over de mange konfirmander.  
 
Tidspunkterne for gudstjenesterene var oppe og 
vende. Aftengudstjenester blev foreslået som en 
afveksling. 
 
TBC sørger for at få Mogens Gabs med til et 
forældremøde med konfirmanderne for at få 
aftalt fotograferingen. 

 5.       Præstegård. 
           
                  

  5.      Præstegård. 
Vi får en samlet faktura når reolerne bliver 
leveret. Der er syn den 22. november 2017 kl. 
14:30. 

 6.       Kirken. 

        a.    Opstart af renovering 3. på kirkegården. 

 

 6.       Kirken. 

a. Renoveringen etape 3 påbegyndes den 4. 
oktober 2017. 

       

 

 7.      Formanden.  Orientering v. Haakon. 
a.  Kommende møder 
b.  Opsætning af hjertestarter i Æ Kirkkro 
c.  Orientering af flytning af gadelys. 
d.  Endelig dato for syn på Kirke, præstegård  

          

 7. Formanden.  Orientering v. Haakon. 
a. HNF henviste til folkemødet i Ribe fra 

torsdag den 12. oktober – 15. oktober 
2017.  
Der er et fællesmøde med Højst den 11. 
oktober 2017 kl. 18:30 i Æ’ Kirkkro.  Der 
holdes et menighedsmøde i februar 
2018. 
 

b. Der er kommet en hjertestarter som er 
sat op på muren på Æ’ Kirkkro. 
 

c. Der bliver ikke placeret et gadelys ved 
træet ved indgangen til kirken. 
 

d. Der er syn den 22. november 2017 kl. 
14:30. 
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8.     Kirkeværgen.  Orientering v. Ellen 
 
  
 

 8.     Kirkeværgen.  Orientering v. Ellen 
Angående kirkeværgens adgang til bankkontoen 
henvises der punkt 2 b. 
 
Angående konfirmandbilleder så bliver det taget 
op med fællesmødet den 11. oktober 2017. 
 
Menighedsrådet tilslutter sig forslaget om 
kollektdage kommer med i kirkebladet. 

9.    Kontaktperson.   Orientering v. Bjarne 
 
  

 9.    Kontaktperson.   Orientering v. Bjarne 
BLH har haft et kort møde med Walter Sørensen 
angående påbud fra Arbejdstilsynet. Påbuddet 
var om mærkning af kemikalier. 
 
BLH har et møde med Walter Sørensen den 6. 
oktober 2017 om sagen. BLH kører på lavt blus 
indtil den 21, november 2017 pga. sit arbejde. 

10.  Aktivitetsudvalg. Orientering v. Bjarne og Mette. 
 
 
 

 10.  Aktivitetsudvalg. Orientering v. Bjarne og 
Mette. 
 
Der er møde i Æ’ Kirkkro for aktivitetsudvalget 
den 4. oktober 2017. 

 11. Æ Kirkkro.   Orientering v. Mette 
 

 11.  Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette 
 
Der pænt, rent og velholdt. HNF har en ekstra 
nøgle som KDC får. 
 
Der er formandsmøde den 26. oktober 2017 og 
mødet holdes i Æ’ Kirkkro. 

12.  Jordudvalget. Orientering v. Haakon, Peter, 
Knud. 
     a. Forberedelse af udlejning af jord. 
     b.  Reparation af bro i Sibirien. 
         
    

 12. Jordudvalget. Orientering v. Haakon, Peter, 
Knud. 

a. Kirkens jord skal udlejes igen. Det drejer 
sig om ca. 60 ha. opdelt på 9 marker. 
Det vil blive søgt udlejet til økologisk 
drift. HNF, PJ og KDC vil tage sig af sagen 
og sørge for at der bliver lavet et udbud. 
PJ vil være togholder på projektet. PJ og 
KDC sørger for at få lavet et udbud. 
 

b. Broen er repareret. Prisen er oplyst til at 
ligge på omkring 2.500 kr. Vores andel 
vil være ca. en 1/3-del. 

13.   Kommende arrangementer. Husk tovholdere. 
 
 
 
 

 13. Kommende arrangementer. Husk 
tovholdere. 
 
Der er “CASH I KIRKEN” – Johnny Cash koncert 
i Højst kirke kl. 19.00, onsdag den 25. oktober 
2017. 
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Der er Allehelgens aften i Hostrup den 5. 
november 2017. 
 
Der er fællesmøde med Højst den 11. oktober 
2017 i Æ’ Kirkkro. PJ og MRH står for 
arrangementet. 
 
Der er foreslået et adventsmøde tirsdag den 5. 
december 2017. Tidspunktet vil være fra kl. 
14:30 – 17:00.  

14.       Bordet rundt. 
       a.   Efter næsten et år i menighedsrådet, Går det  
              som I havde forventet, eller skal noget  
              justeres lidt? 
      
 
 
 

 14.       Bordet rundt. 
a. MRH synes at der er en del arbejde men 

ikke uoverskueligt. Det er blevet lettere 
efter at der er kommet en fast præst. 
 
PJ ingen bemærkninger – han har været 
med i nogle år 
 
TBC er faldet godt til.  
 
BLH er glad for at være med og det har 
været en positiv oplevelse. 
 
KDC har haft noget arbejde udover 
møderne i menighedsrådet – særligt 
mht. forpagtningen. 
 
HNF kunne konstatere at der var 
tilfredshed med arbejdet hidtil. 

15.        Evt. 
 
 

 15.        Evt. 
 
BLH vil gerne have et førstehjælpskursus – 
særligt når vi har fået en hjertestarter.  
 
PJ står for brød m.m. til næste møde i 
menighedsrådet som afholdes 23. november 
2017. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

Den 3. oktober 2017 

 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 
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Peter Jepsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

 


