
Hostrup Menighedsråd 
 

1 
 

 Referat 

Menighedsrådsmøde den 29.08.2017 

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. 

Desuden deltog kirkeværge Ellen Fink (EF) – dog ikke under de lukkede punkter 4 og 11. 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. 
     a.   Godkendelse af dagsorden. 
     b.   Opfølgning af referat fra 22.6.2017. 
 

 1. 
a. Dagsordenen godkendt. 
b. Ingen bemærkninger. 

 

2.  Intern kasserer. Orientering v Peter. 
a. Gennemgang af kvartalsrapport. V. Trine 

Ellemann. 
b. Telefonabonnementer fremover.  
c.  Aflevering af regninger. V. Haakon. 

                

 2. Intern kasserer. Orientering v Peter 
 

a. TE gennemgik kvartalsrapporten for 2. 
kvartal, Der mangler en indbetaling for 
forpakningsafgiften hvilket har givet 
mangler i indtægten.  Jagtlejeindtægten 
kommer senere på året. Overskridelse 
af administrationsudgifter er begrundet 
i indkøb af printer og udgifter ved 
præsteansættelse. Der opsiges en 
kollektiv ulykkesforsikring da 
forsikringen findes andet sted. TE blev 
udpeget som administrator fremover 
for oprettelse og nedlæggelse af 
brugere af regnskabssystemet i stedet 
for Skovby Data. 
 

b. Telefonabonnementet TDC-scale 
opsiges. 
 

c. Alle fakturaer skal sendes til PJ som 
sørger for at de videresendes til TE. 
Herved vil man have bedre oversigt over 
den løbende økonomi.  

3.         Kirkeværge – Fælles orientering.  
a. Tæppe på pulpitur: Ellen orienterer 
b. Dato for afholdelse af syn på Kirke, 

præstegård og Æ Kirkkro samt Kapel. 
Haakon orienterer 

 3.  Kirkeværge – Fælles orientering. 
a. Der er lagt tæppe på pulpituret og det 

billigste tilbud kostede under det halve 
af det dyreste tilbud. 
Der er en grim plet i tårnrummet. Det 
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c. Præstetavlen på plads igen. V. Thorsten 
d. Tilrettelægning af renovering af kirkegård   

                 etape 3.    Kirkegårdsudvalget. 
 

kan ifølge tæppeleverandøren fjernes 
med almindeligt opvaskemiddel. 
 

b. Datoen den 22. november 2017 er 
foreslået. HNF vil forsøge at få synet 
lavet med start kl 9:30. 
 

c. Præstetavlen er på plads igen. Der er 
stor tilfredshed med det udførte 
arbejde. Teksten på den ældre 
præstetavle er utydelig. 
 

d. Præstegårdsudvalget og EF holder møde 
om sagen i september. HNF indkalder til 
et møde.  

 
       Kaffepause 
 

  

4.           Lukket Punkt. 
                  

  4. 
Punkt vedr. manglende forpagtningsafgift. Der 
findes et fortroligt notat om punktet. 

 5.         Evaluering af afholdte arrangementer. 
      a.    Gudstjenester juli og august. 
      b.    500 års Reformationsjubilæum i Sønderborg. 
 

 5. Evaluering af afholdte arrangementer 
a. Der er lidt mindre fremmøde når 

søndagsgudstjenesten er kl. 9:00.  
 

b. THBC vil gerne have en fælles 
gudstjeneste sammen – gerne sammen 
med de tyske menigheder. 

 6.      Formanden.  Orientering v. Haakon. 
a.  Kommende møder 
b. Konsulentrunde. 
c.  Opsætning af hjertestarter i Æ Kirkkro 
d.  Orientering af flytning af gadelys. 

          

 6. Formanden.  Orientering v. Haakon. 
a. De kommende møder blev gennemgået.  

 
Der vil blive afholdt et møde den 7. 
september 2017 kl. 19:00 i Toftlund på 
Herstedgaard der ligger ved kirken.  
 
Alle foreninger er indkaldt til et møde 
søndag den 3. september 2017 kl. 18:00 
på Kærvej 24 i Jejsing.  
 
Der vil på et tidspunkt komme et 
landemode møde i Ribe. HNF 
undersøger hvornår mødet afholdes. 
 

b. Der afholdes ikke en konsulentrunde i 
år. 
 

c. Borgerforeningen har købt en 
hjertestarter. Den placeres ved toilettet 
i Æ’ Kirkkro. Der sættes skilt op på 
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muren, der informerer om at der findes 
en hjertestarter. BLH arbejder videre 
med sagen – herunder at få afholdt et 
kursus i brug af hjertestarteren. 
 

d. Gadelyset ønskes placeret ved hjørner 
ved kirkevænget. Desuden er der nogle 
træer der skal beskæres. 

7.  Præsten.    Thorsten orienterer. 
 

 7. Præsten.    Thorsten orienterer. 
Der er omkring 20 til konfirmandundervisning. 
Undervisningen vil foregå i Æ’ Kirkkro hvor de 
bedste faciliteter er til det store hold. 
 
HNF giver THBC om hvilket busselskab der kan 
transportere konfirmanderne fra Højst til 
Hostrup. 
 
Konfirmanderne begynder den 8. september 
2017. Varigheden vil være en gang om måneden 
og have en varighed på 4 -5 timer hver gang. 
 
Agnes vil blive indkaldt ad hoc til at spille til 
salmerne hvis THBC skønner det nødvendigt. 

8.  Kirken.  
  

 8.   Kirken.  
Der er lagt tæppe på pulpituret og det billigste 
tilbud kostede under det halve af det dyreste 
tilbud. 
 
Der er en grim plet i tårnrummet. Det kan ifølge 
tæppeleverandøren fjernes med almindeligt 
opvaskemiddel. 
 
Der er afsat 20.000 kr. til reparation af taget på 
våbenhuset. Der er modtaget et tilbud på 5.500 
kr.  
 
Når Walter er på kirkegården bør døren åbnes 
så der udluftes og fugten fjernes. 
 
EF har lagt materiale om et reformationsmøde i 
våbenhuset. 

  9.    Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
a. Samtalemøbler. 
b. Reoler mv. 

 

 9. Præstegården. Orientering v. Thorsten. 
a. Samtalemøblerne er kommet den 29. 

august 2017. Møblerne er tidløse og 
nogle der holder.  
 

b. Der er indhentet 2 tilbud på Montana 
reoler og et skab. Det skal aftales med 
Høst inden der tages en beslutning og 
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møblerne bestilles. 

 10.     Aktivitetsudvalg.   Bjarne og Mette. 
 

 10. Aktivitetsudvalg.   Bjarne og Mette. 
 
MRH orienterede om de aktivister der er 
planlagt. Det er fordelt nogenlunde lige mellem 
Højst og Hostrup sogn. Der er bl.a. planlagt et 
arrangement med Søren Ryge Petersen. Agnes 
vil undersøge om der kan laves et 
korarrangement i forbindelsen med julen. 
 
Der kommer et foredrag med den danske præst 
fra den danske kirke i Flensborg til foråret. 

11.  Kontaktperson.    Bjarne orienterer. 
      a.     Løn og arbejdsforhold for graveren ved   
              Hostrup kirke. 
              Hvilke rammer skal kontaktpersonen  
              arbejde indenfor? 
    

 11. Kontaktperson.    Bjarne orienterer. 
 
Punktet er lukket. Der findes et fortroligt notat 
om sagen. 

 

12.    Æ’ Kirkkro: Mette orienterer. 
 

 12. Æ’ Kirkkro: Mette orienterer. 
 
Der er mange aktiviteter i Æ’ Kirkkro. Der er 
ingen problemer med rengøringen efter de 
forskellige arrangementer. 

13.     Kommende arrangementer—Husk tovholdere. 
a. Høstgudstjeneste 
b. Datoer for kommende MR-møder. 

 
 
 

 13. Kommende arrangementer—Husk 
tovholdere. 

a. Det arrangeres sammen med 
konfirmanderne som de tidligere år. 
Høstgudstjenesten er den 24. 
september kl. 10:30. MRH og PJ sørger 
for at der kaffe i tårnrummet. 
 

b. De kommende møder er aftalt til tirsdag 
den 3. oktober kl. 18:30, torsdag den 23. 
november kl. 18:30 samt den tirsdag 12. 
december. 

14. Evt. 
 

 14. Evt. 
BLH står for brød m.m. til det næste møde. 
Den der står for brød m.m. skal vælge sang. 
 
EF syntes at mødet i Agerskov til opstilling til 
provstimødet blev afholdt på en rodet form. 

     Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

Den 29. august 2017 
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Haakon Nissen Friedrichsen 

 

 

Peter Jepsen 

 

 

Mette Rossen Hansen 

 

 

Knud Damgaard Christensen 

 

 

Bjarne Lund Henneberg 

 

 

Thorsten Bjerg Christensen 

 

 


