
 

 

 

Beslutningsprotokol vedrørende menighedsrådsmøde for Horslunde-Nordlunde-Nøbbet Sognes 
Menighedsråd onsdag den 16. december 2020 kl. 19.00 - 21.30 i Konfirmandstuen.

1. Underskrift af referat fra sidste møde. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Nyt fra Graverteamet. 

Henrik oplyste at de i gang med at fjerne det sidste ukrudt inden jul. Granpålægning er 
afsluttet. 

4. Nyt fra kirkeværgerne. 
John oplyst, at der er problemer med kondens under måtten på toilettet. 
Marianne oplyste at kirkedøren i Horslunde har fået olie døren er blevet meget mørk. 
Der er lavet aftale med malermester Charlotte Vårholdt om at hun selv kommer en gang 
om året og olierer kirkedøren.
Vedrørende køkkenet i Asylet: Charlotte Vårholdt har oplyst at de gamle køkkenlåger ikke 
kan males i stedet er der bestilt 3 nye som Jens Otto Jensen laver og som Charlotte 
efterfølgende maler.
Der aftales der senere dannes en ad hocgruppe i forbindelse med renovering af 
Reventlowkapellet.

5. Behandling af Provstiets behandling af regnskabet for Horslunde Menighedsråd
Til efterretning

6. Behandling af Provstiets behandling af regnskabet for Nordlunde Menighedsråd
Til efterretning

7. Provstiudvalgets kommentarer vedr. 3. kvartal 2020 i Horslunde
Årsagen er at der er udsendt regninger på bisættelser og begravelser ultimo september 
2020.

8. Provstiudvalgets kommentarer vedr. 3. kvartal 2020 i Nøbbet
Taget til efterretning.

9. Fastsættelse af møder i 2021 incl. kirkesyn 
onsdag den 20. januar 2021 (Rene)
onsdag den 24. februar 2021 (Kirsten)
onsdag den 24. marts 2021 (Lisbeth) Regnskab
onsdag den 21. april 2021 (Jens Peder)
onsdag den 19. maj 2021 (kirkesyn i alle tre kirker) start kl. 13.00 + budgetmøde.
onsdag den 16. juni 2021 (Arne)
onsdag den 25. august 2021 (Anne Mette)
onsdag den 22. september 2021 (Lisbeth)
onsdag den 27. oktober 2021 (Rene) endelig budget
onsdag den 24. november 2021 (Kirsten) konstituering

10. Fastsættelse af honorar til formanden jf. menighedsrådslovens § 8 stk. 5
Det besluttet, at der udbetales kr. 12.619,53 pr. år i 2021 + 2022 til Marianne Krøll Møller.

11. Fastsættelse af honorar til kirkeværgerne jf.  menighedsrådslovens § 9 stk. 6
Det blev besluttet at der 5.608,68 kr pr. år i 2021 + 2022 til John Larsen. 
Det blev besluttet at der 8.413,02 kr pr. år i 2021 + 2022 til Kirsten Clausen 
Det blev besluttet at der 8.413,02 kr pr. år i 2021 + 2022 til Jens Peder Nielsen  




