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Referat af menighedsrådsmøde  

 

02-02-2022 kl. 16:30 – 20:00 

 
Deltagere: Torben Birch, Pernille Stengaard, Niels Lund, Aino Jensen, Henning Foged, 

Afbud: Tommy Henriksen, 

 

Dagsorden punkt 1 Godkendelse af dagsorden. 

 Mødet forventes at være kort og præcist af hensyn til Corona 

 

Dagsorden punkt 2 1)Årsregnskab fremlægges af Inger Merete Pedersen og Aino Jensen. 30 

min – der er et underskud på ca 90.000 kr 

2)Sparvat økonomi i år 2021 

3)Brev sendes til provsti om overflytning af sidste års overskud 260.000 kr 

til 200.000 kr. til anlæg og 60.000 kr. til drift.- godkendt 

 

Dagsorden punkt 3 Underskrift samvirkende menighedspleje. Vi har for mange år siden besluttet 

at blive medlem af samvirkende menighedspleje og også budgetsat beløbet. 

Nu har vi fremskaffet en kontrakt og den skal underskrives. 

 

Dagsorden punkt 4 Kirke istandsættelsesordning – skal vi ansøge – se bilag eller se mailen fra 

10-01 på DAP 10 min 

Der skal ansøges med en projektgodkendelse inden 1. marts 

 

Dagsorden punkt 5 

Kommende arrangementer: 15 min 

11-02-2022: Morgensang og morgenbrød.: Aino Jensen  

23-02-2022: Filmaften: Niels 

23-02-2022 kl. 16:00-17:00, Kirkegårdsvandring på Vejle kirkegård –  

11-03-2022: Morgensang og morgenbrød.: Aino Jensen  

 

Dagsorden punkt 6 Orientering om Renovering af Vejle kirkegård 15 min 

Konceptforslag er kommet fra Fanny er er klar til provsti. – se Bilag  

Det besluttes at sende projektet fra Fanny til provstiudvalg af Inger Merete 

Pedersen  

Aino Jensen har talt med provst ang affaldssortering: vi kan køre videre som 

vi plejer og ikke følge den affaldsordning som kommer til at gælde for 

private. 

Dagsorden punkt 7 Ændrede brandsynsregler (mail fra den 12-01 fra forebyggelsesafdelingen. 1 

Hvad betyder disse ændringer for os??? Torben Birch  

Brandsynet overgår fra beredskabsstyrelsen til bygningsstyrelsen og kommune 

overtager.  Der kommer et webinar som Torben Birch deltager i. 

 

Dagsorden punkt 8 Vejle kirke renovering v/Henning Foged 5 min 

Der er kommet projektforslag fra Arkitekt som skal videre sendes til 

provstiudvalg. Beløbet på den projekterede renovering 2.660.289 kr. På vores 

egen konto er der 2.345.120,64  kr. til renovering 
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Dagsorden punkt 9 Meddelelser fra: 10 min 

Graver: Mette har lavet et kort så man kan se hvilke gravsteder der er tomme. 

Kirkesanger: Intet at bemærke 

Organist: Koret begynder i uge 8 

Dagsorden punkt 10 Meddelelser fra: 10 min 

Præst: har orlov maj-juni-juli – april kirkeblad skal indeholde 6. mdr 

kirketider. Der afholdes provsti møde 03-02-2022. Stiftchef Asger Geweke 

går på pension 1. marts. Præsten vil gerne købe 10 af Allested kirkes gamle 

stole. 

Der skal foranlediges at der bliver foretaget radon målinger i præstegården. 

Dette er pålagt af Provsten. ( brev dateret 02-02-2022) Torben Birch går i 

gang snarest. 

Kirkeværge – Gule hynder er ikke ankommet til Allested kirke endnu, men er 

lovet i løbet af 14 dage. 

Kontaktperson – bagvæggen i Allested kirke kalkes på mandag.  

Der har været stole indleveret til Lauritz.com til vurdering. Forventet pris 

100-300 kr.- det kan ikke betale sig med gebyr og transport. 

Formand -  Når der er ting til overs og nogle kan bruge de ting til noget, skal 

det aftales med menighedsrådet.  

 

Eventuelt  

 Der serveres ostemadder og kaffe  

Hvis man ikke føler sig tryg coronamæssigt må man blive væk 

Næste møde;2-3-2022 16:30 årsregnskab 

 

Pernille Borum Stengaard, Niels Lund. 

Torben Birch,  Inger Merete Pedersen 

Henning Foged Aino Jensen; 
 

.  


