
 

 

 

 
Beslutningsprotokol menighedsrådsmøde for Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Sognes Menighedsråd 
onsdag den 21. april 2021 kl. 19.00 - 21.30 i Konfirmandstuen. 
 

Underskrift af referat fra sidste møde.  

1. Godkendelse af dagsorden.  
Godkendt 

2. Nyt fra Graverteamet.  
Alle medarbejdere er tilbage.  

3. Nyt fra kirkeværgerne.  
Nøbbet – der lavet el-arbejde efter kortslutning. 
Horslunde og Nordlunde intet nyt. 

4. Godkendelse af regnskaberne for 2020 
På grund af forsamlingsforbuddet har alle menighedsrådsmedlemmer fået tilsendt 
regnskaberne for de menighedsråd forud for indsendelsen af regnskaberne. Alle har 
godkendt de tre regnskaber.  
”Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 36914114, Regnskab 
2020, Afleveret d. 24-03-2021 11:06”. 
”Nordlunde Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11094910, Regnskab 2020, Afleveret d. 24-03-
2021 11:07”. 
”Nøbbet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 63714313, Regnskab 2020, Afleveret d. 24-03-
2021 11:08”. 

5. Provstiudvalgets bemærkninger til 4. kvartal 2020 
Taget til efterretning i alle tre sogne.  
De opsparede midler skal bruges i de sogne hvor de er opsparet. 

6. Kvartalsrapport 1. kvartal 2021 
Til efterretning.  

7. Vedtægt for valgt kasserer  
Tages op på næste møde. 

8. Regnskabsinstruks  
Der laves en revideret udgave fra den 1. april 2021, da konti lægges sammen.  

9. Orientering om aktuel situation om covid-19 
Til orientering – der må 35 kirkegængere i Horslunde, 26 kirkegænger i Nøbbet – 15 
kirkegænger i Nordlunde – hvis der ikke synges må der være dobbelt så mange i kirke. 
Der ikke længere tidsbegrænsning på gudstjenesterne. 

10. Status på renovering af Reventlowkapellet 
Kisterne flyttes i næste uge og håndværkerne starter i næste uge. Omfanget af renovering 
af gulvet bliver formentlig mindre end først antaget.  

11. Oprettelse af konto vedrørende renovering af Reventlowkapellet  
Der er oprettet en konto hvor alle udgifter afholdes i forbindelse med renoveringen. 

12.  Hvem tager over i hastesager eller for eksempel ved nedlukning? 
Hvis vi igen bliver ramt at nedlukning vil præsten, formand og næstformand kunne træffe 
uopsættelige afgørelser.  



 

 

13. Nyt fra formanden 
Præstegårdssyn den 5. maj 2021 kl. 16.00 
Marianne stopper i DSUKs stiftbestyrelse i juni 2021 
Der forventes ikke reduktion i budget 2021. 

14. Nyt fra præsten 
Der er 1 konfirmand store bededag. 
Der er 2 konfirmander Kristi himmelfartsdag. 
Der er 1 konfirmand i Nøbbet den 9. maj 2021. 

15. Kirkebladet i fremtiden 
Der indgås aftale med Ugeavisen om at indrykke en halvsides annonce ind hver måned. 
Pris ca. 45.000 kr. Aftalen gælder 1 år fra den 1. maj 2021. Anne-Mette kontakter dem fra 
Horslunde, som har uddelt kirkebladet og takker for hjælpen og orienterer om, at der ikke 
længere skal uddeles kirkeblade. Graverteamet sørger for, at der bliver opsat opslag om 
gudstjenester i tavlerne ved de tre kirker. Lizet og Marianne laver i fællesskab udkast til 
stamdata, som skal stå nederst i annoncen. 

16. Planlægning af gudstjenesterne i maj 2021. 
9. maj:  Nøbbet kl. 10.30 
13. maj: Horslunde kl. 10.30 
16 maj: Nordlunde kl. 10.30 
23. maj: Horslunde kl. 10.30. 
24. maj: Fælles gudstjeneste i Reventlowparken. Jens Peder beder indgangsbøn og 
udgangsbøn. 

17. Facebook og tavlerne ved kirkerne. 
Facebooksiden for Nordlunde kirke og Facebookgruppen for Horslunde kirke bevares og 
der laves henvisning til den nye fælles Facebookgruppe for Horslunde-Nordlunde og 
Nøbbet kirke. Lizet Wendt er administrator for gruppen.  
Tavlerne ved kirkerne trænger til en makeover. Eva laver nye opdaterede oversigt over 
kontaktpersoner ved de tre kirker og opdaterede skilte i forhold til coronareglerne. 
Graverteamet sørger for at de bliver sat op i tavlerne.  

18. Forretningsorden  
Tages op næste gang i forhold til offentliggørelse af dagsorden og referater.  

19. Gaveregulativ 
Godkendt. 

20. Kirkesyn den 19. maj 2021 
Nøbbet kl. 13.00 
Nordlunde kl. 14.15 
Horslunde kl. 15.30. 

21. Eventuelt 
Eva gennemgår DAP den 16. juni 2021 kl. 18.00 for dem der har lyst til at deltage.  
Marianne og de tre kirkeværger laver udkast til ordensreglement i forbindelse med 
kirkegårdsvedtægterne skal revideres. Tages op på mødet i juni. 
I forhold til DSUK kontakter Lisbeth DSUK således at vi fremadrettet kun laver en 
indbetaling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




