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Referat 

Menighedsrådsmøde den 21.03.2018. 

kl. 18.30  i  Æ`Kirkkro 

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

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

Desuden deltog udenfor menighedsrådet kirkeværge Ellen Fink (EF) under behandlingen af relevante 

punkter som kirkeværgen varetager og regnskabsfører Trine Ellemann (TE) under behandlingen af 

regnskabet.  

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
       a. Godkendelse af dagsorden. 
       b. Opfølgning af referat fra d. 21.02. 2018 

 1. 
a. Dagsorden godkendt. 

 
b. Der var spørgsmål om fakturering under 

punkt 1 b. Spørgsmålene vedrører 
fakturering fra det nye IT-system. Der vil 
blive tildelt EF elektronisk adgang til 
menighedsrådet elektroniske systemer 
som kirkeværge. HNF sørger for at EF får 
de relevante adgange. 

2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Grænsesognenes i Hostrup kirke v. Elof 

Westergaard. 
b. Orientering fra foredraget med Søren Ryge 

Petersen. 

 2. Evaluering af afholdte arrangementer. 
a. Kirken var fyldt og forsamlingshuset var 

efterfølgende også fyldt.  
 

b. Forsamlingshuset var fyldt. Hver 
forening havde en udgift på 1.200 kr. for 
arrangementet. 

3. Intern kasserer. Orientering v. Peter. 
       Trine kommer, og gennemgår regnskab mm,  
       hvor vi skal have vores kommende ønsker 
       til budgettet klar til aflevering. 

 3. Intern kasserer. PJ havde meldt afbud.  
 
TE gennemgik regnskabet. 
 
Der kommer 44.000 kr. i manglende 
forpagtningsafgift fra konkursbordet. 
 
5 % puljen kan bruges til manglende 
forpagtningsindtægt da det var en uforudset 
manglende indtægt. 
 
Regnskabet blev afleveret kl. 19:18 den 21. 
marts 2018. 
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Der overføres 55.000 kr. til konfirmander i 
budgettet for 2018. 
 
Der skal bruges ca. 10.000 kr. til 
Lutherarrangementet i april. 
 
Der er sat 17.000 kr. af til koncerter i 2018. 
 
Der er sat 15.000 kr. af til indkøb af ”100 
salmer” i 2018. 
 
Der er sat 50.000 kr. af til kalkning i 2018. HNF 
har bestilt et tilbud på arbejdet. 
 
Næste etape på kirkegården vil koste omkring 
70.000 kr. 
 
Der skal indkøbes et nyt sæde til traktoren. 
Prisen ligger på 8.100 kr. 
 
Der er en anslået pris på konsulentpris på 
15.000 – 20.000 kr. i forbindelse med 
forpagtningsaftalerne. 
 
Der er medtaget en automatisk ringning til 
13.000 kr. i budgettet for 2019. 

4. Præstegården. Orientering v. Thorsten.  4. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
 
Der er en cisterne der skal repareres. Kalkning 
og reparation er besluttet. 

5. Præsten.  Orientering v. Thorsten. 
     a.   Hvordan går det med minikonfirmander? - og 
           det nuværende konfirmandhold? 
       
      b.   Er fotograferingen på plads?  

 5. Præsten. Orientering v. Thorsten. 
a. Der har været lidt problemer med 

friskolen i Jejsing da 3. og 4. klasse får fri 
på forskellige tidspunkter. Der kommer 
minikonfirmander der går i skole i 
Tønder. Der er afslutning palmesøndag i 
Højst for minikonfirmanderne. 
 
Konfirmandundervisningen er afsluttet. 
TBC er tjenestemand så konfirmationen 
vil ikke blive berørt at en evt. 
arbejdskonflikt. 
 

b. Fotograferingen er aftalt med Mogens 
Gabs. Betalingen for fotografier sker til 
Mogens Gabs.  

 6. Kirken og kirkegård. Orientering v. Haakon. 
a. Arbejdet med forkant ved gravstederne  

påbegyndt. 

 6. Kirken og kirkegård. Orientering v. Haakon. 
a. forkanter ved gravsteder er påbegyndt  

den 10. marts og forventes afsluttet i 
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c. Kalkning af kirken. indeværende uge. 
 

b. HNF er ved at indhente tilbud på 
kalkning. Der er penge til nyt tæppe på 
prædikestolen. EF sørger for at få bestilt 
et nyt tæppe. Der mangler et 
antependiumtæppe – det manglende vil 
blive anskaffet. Der har været lys på 
kirken frem til den 1. marts. Der var 
forslag om at der fremover vil der være 
lys på kirken frem til den 1. februar. 

7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
     a. Gennemgang af post, møder mm 
     b. Kirkeblad og hjemmeside. 
     c. Taxakørsel til kirken for ældre og  
            gangbesværede. 
     d. Forslag til digitalisering af  
          kirkegårdsprotokoller.      

 7. Formanden. Orientering v. Haakon. 
a. Der er kommet en indkaldelse til et 

provstisamrådsmøde i Agerskov 
sognehus den 17. april kl. 17:00 – 19:00. 
Mødet vil bl.a. handle om en ny provst. 
 

b. Kirbladet kom noget sendt ud – det skal 
der følges op på. Restbeholdningen skal 
deles mellem Hostrup og Højst og 
lægges i kirkerne. Hjemmesiden er ikke 
opdateret så der er medtaget gamle 
nyheder, der ikke er relevante længere. 
 

c. HNF har kontaktet taxafirmaet så 
menighedsrådet får fakturaen. 
 

d. EF sørger for indkøb af systemet hos 
Skovbo, som er leverandør af systemet. 
Hvis systemet skal ligge på en enkelt PC 
foreslog KDC at der blev indkøbt 2 
eksterne HD til sikkerhedskopiering hvis 
data ikke ligger på en ekstern computer 
med automatisk backup. 

8. Kirkeværge. Orientering v. Ellen.  8. Kirkeværge. Orientering v. Ellen. 
 
EF stillede spørgsmål til ringningen ved 
dødsfald. Der ønskes klare retningslinier – 
særligt hvis der skal ringes i en weekend.  
 
EL efterlyste mulige indstik i salmebogen.  
 
På det fælles personalemøde blev det efterlyst 
at menighedsmøderne bliver annonceret i 
kirken. 

 9. Kontaktperson. Orientering v. Bjarne.  9. Kontaktperson. Orientering v. Bjarne. 
 
HLH havde materiale med om 
førstehjælpskursus i Æ’ Kirkkro den 11. og 18. 
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april. På grund af møde i grænseforeningen den 
11. april vil kursets begge dage blive flyttet til 
friskolen.  
Kurset afholdes ved 8 tilmeldinger. 

10. Aktivitetsudvalget.  Orientering fra udvalget.  10.  Aktivitetsudvalget.  Orientering fra 
udvalget. 
 
Ikke noget nyt udover det som fremgår af det 
seneste kirkeblad. 

11. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
        a.  Udlejning af jord. 
        b.  Beskæring af buske og træer langs  
               Hostrupvej og kirkevænget. 

 11. Jord og skov. Orientering v. Peter og Knud. 
a. Der er fundet en forpagter til noget af 

det økologiske jord.  
 

b. Arbejdet er påbegyndt. 

12. Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette.                                                  12. Æ Kirkkro.  Orientering v. Mette. 
 
Det gør godt. Grænseforeningen, seniorerne og 
fredagssangen bruger Æ’ Kirkkro, så der er liv på 
stedet. 
 
Der bliver gjort forårsrent inden 
menighedsmødet den 8. april. 

13. Kommende arrangementer. Husk tovholdere til 
arrangementerne. 
 

a. Påskevandring 2. påskedag—2.april. 
 

b. 8. april. Menighedsmøde. 
 

c. 19. april. Foredrag ved Jacob Ørsted 
emne: Til bords med den bramfri Luther. 
 

d.  St. bededag, 26.april kl 19.00 
aftengudstjeneste, med varme hveder. 
 

e. 8. maj. Foredrag v. sognepræst Johan 
Hermann Rump.  Emne: Da de første kristne 
mødte Islam—og hvad man kan lære i dag.            

 

 13. Kommende arrangementer. Husk tovholdere 
til arrangementerne. 
 

a. Deltagerne sørger selv for at tage 
madpakke og drikkevarer med. TBC vil 
informere om det fra prædikestolen. 
 

b. MRH og PJ vil sørge for suppen til 
menighedsmødet.  
 

c. Mødet er med tilmelding. Det vil fremgå 
af en annonce. Tilmelding skalske til 
MRH og TBC. Hvis man ønsker vin skal 
det selv medbringes. 
 

d. Det er aftenen før St. bededag den 26. 
april der er aftengudstjeneste med 
efterfølgende varme hveder i Æ’ Kirkkro. 
 

e. TBC og MRH sørger for kaffe og kage til 
foredraget. TBC sørger for 
annonceringen. 

15. Evt.  15. Evt. 
 
Den 4. april har HNF et møde med 
repræsentanter for guldkonfirmanderne. 
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Guldkonfirmationen er den 3. juni. 
 
MRH er konfirmandvagt den 13. maj. 
 
Næste menighedsrådsmøde er aftalt til den 29. 
maj. 

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

      

Den 21. marts 2018 

 

 

Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 

 

   

 


