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Referat 

Menighedsrådsmøde den 13.08.2019 

Kl. 18.30. i  Æ`Kirkkro 

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

Lund Henneberg (BLH) – fra punkt 7 og Thorsten Bjerg Christensen (TBC). 

Mette Rossen Hansen (MRH) havde meldt forfald pga. sygdom. 

Organist Agnes Larsen (AL) deltog ikke pga. ferie. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
a. Godkendelse af dagsorden. 
b. Opfølgning af referat fra den 7.05.2019. 

 1. 
a. Dagsorden godkendt uden 

bemærkninger. 
 

b. Under punkt 9 præciseres det at Walter 
må disponere over beløb op til 3.000 kr. 
i nødstilfælde, hvor han ikke kan få 
kontakt til kontaktpersonen. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. 2. juni. Byfestopstart med koncert af Mads 

Granum Kvintet i Hostrup Kirke. 
b. 10. juni. Friluftgudstjeneste i Schackenborg 

Slotspark. 
c. Kirkegårdsvandring i Abild.      

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Fin koncert. 

 
b. Gudstjenesten forløb udmærket til trods 

for en lille smule regn.  
 

c. En god og inspirerende tur. 

3.   Intern kasserer. Orientering v. Peter.  3. Intern kasserer. Orientering v. Peter. 
 
Forbruget har i første halvår været på 43,85 %. 
Økonomien ser derfor god ud. Der er dog nogle 
punkter, der skal holdes ekstra øje med. 

 4.  Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Kollekter fremover. 
b. Sensommerfrokost i Hostrup præstegård. 

          

 4. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Der vil være en kollekt til 

høstgudstjenesten den 6. oktober 2019. 
 

b. Der er kommet ca. 55 tilmeldinger. Ulla 
Møgeleng fra Højst har fået en 
opskaleret annonce fra Digeposten til 
Højst Sogn. Der kommer en sanger fra 
operakoret fra Flensborg samt en 
akkompagnatør. 
 

c. Ekstra punkt – der vil blive indkøbt 
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nogle roser til præstegården. 

5. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon. 
a. Opstart af sidste del af kirkegårdsrenovering. 
b. Sikring af gravstene 
c. Bevaring af bevaringsværdige gravstene 
d. Udgåede træer på stien op til kirken. 

 5. Kirkegårdsudvalget. Orientering v. Haakon. 
a. HNF har haft besøg af Højmose fra 

Abild. Der vil så komme et tilbud på 
arbejdet.  
 

b. Der er ikke kommet et påbud om sikring 
af gravstenene.  
 

c. Der vil måske komme noget hjælp fra 
Ingolf Haase om bevaringsværdige 
gravsten. 
 

d. Højmose har vurderet at nogle af 
træerne er gået ud pga. skader ved 
anlæggelse af stien op til kirken. Der 
tages senere stilling til hvorledes der 
skal plantes nye træer. 

6. Formanden. Orientering v. Haakon.  6. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Der kommer et budgetsamråd i 

provstiet. Indkaldelen til mødet afventer 
melding fra kommunen om hvad der 
kommer af midler fra kirkeskatten. 
 

b. Anton vil gerne fortsætte med at lave 
kirkebladet mm. Hans arbejdssituation 
er pt. endnu ikke afklaret å vi ved endnu 
ikke hvorledes det fremover skal laves. 
 

c. Begravelser og bisættelser er ordnet 
godt under Walters ferie med de 
forskellige afløsere. 

7. Kontaktperson. Bjarne orienterer. 
a. Fotografering af gravsteder. 

 

 
 

7. Kontaktperson. Bjarne orienterer. 
a. Fotograferingen har været udsat pga. 

BLH’s sygdom. BLH og KDC aftaler 
hvorledes arbejdet kan laves i et 
samarbejde, hvor KDC laver en del af 
arbejdet. 

8. Æ Kirkkro. Mette orienterer. 
 

 8. Æ Kirkkro. Mette orienterer. 
 
Punktet ikke behandlet da MRH ikke var mødt 
pga. sygdom. 

9. Aktivitetsudvalget. Udvalget orienterer. 
a. Foredraget den 7. november 2019 med TV-

korrespondent Steffen Jensen. 

 9. Aktivitetsudvalget. Udvalget orienterer. 
a. Steffen Jensen er sat på programmet til 

den 7. november 2019. Der vil blive 
opkrævet en entre og der vil blive 
serveret kaffe med brød eller lignende. 
 
Jejsing Borgerforening vil være 
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medarrangør af foredraget og har derfor 
overfor HNF givet udtryk for at ville 
bidrage økonomisk til foredraget.. 

10. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
a. Sløjfning af vandboring. 
b. Udlejning af jord til efteråret. 
c. Broprojektet afsluttet. 

           

 10. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
a. KDC bestiller PC Brøndboring. PJ får 

markeret boringerne så virksomheden 
ikke skal bruge tid på at finde 
boringerne. 
 

b. KDC har lavet udbudsmaterialet som 
tilbudsgiverne skal give deres tilbud på. 
 

c. Broprojektet er afsluttet. Broen er godt 
ud. 

11. Medarbejderrepræsentant. Agnes orienterer. 
          
   
   

 11. Medarbejderrepræsentant. Agnes 
orienterer. 
 
Punktet blev ikke behandlet, da AL ikke deltog i 
mødet. 

 10. Kommende arrangementer.   10. Kommende arrangementer. 
 
Ingen yderlige arrangementer end det der er 
beskrevet andre steder i referatet. 

11. Evt.  11. Evt. 
 
KDC vil få indkøbt farvepatroner til Brother 
printeren efter ønske fra Walter. 
 
Der har været en urneflytning.  
 
Der kommer et tilbud på et antependium. Prisen 
skønnes at ligge på 20.000 – 30.000 kr. Da 
prisen er under 40.000 kr. behøver man kun at 
indhente et tilbud. 
 
HNF træffes ikke fra den 19. september til den 
5. oktober 2019. 
 
Næste menighedsrådsmøde er den tirsdag den 
17. september 2019 kl. 18:30 i Æ Kirkkro. 
TBC står for traktementet. 

  Kaffe   

12. Lukket punkt.  12. Lukket punkt. 
 
Der ligger et fortroligt referat af punktet. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

Den 13. august 2019 
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Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

 


