
 

 
 

 

Menighedsrådsmøde den 3. november 2015 kl. 19.00  i forsamlingshuset. 

 

Deltagere: Hanne Boldt, Birgit Laursen, Anke Iversen, Jens Peter Jensen, 

 Jens Hansen, Jens Nissen, Gitte Clausen. 

 

Fraværende: Præst, Anne Krogh.  
 

DAGSORDEN: REFERAT: 

  

Godkendelse af 

dagsorden: 

Der mangler orientering fra formand. Hvilket bliver pkt. 1 

  

Godkendelse af referat  Oktober referat. Godkendt  

  

Formanden: 

1.- orientering fra formand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2– Valg til formand og 

næstformand 

 

2.– Orientering fra 

nabosognsmødet 7/10 

 

3.– Menighedsrådsvalg 

2016 

 

 

4.-Mødedatoer for det næste 

halvår 

 

 

5.- Legatuddelingsmøde 

 

 

 

1: Provsten og formanden har haft en telefonsamtale, der er et 

emne til fast vikar, men navnet må endnu ikke offentliggøres, 

sagen skal først godkendes i stiftet. Og der arbejdes på højtryk 

for at løse situationen. 

Konfirmandstuen må ikke benyttes af menighed og 

menighedsråd, derfor holdes mødet i forsamlingshuset, 

udgifterne afholdes af provstiet.     

MR ønsker en permanent afklaring på præstesituation i løbet 

af foråret 2016, hvis ikke Anne Krog er tilbage i funktion. 

 

1.2: valg:  Formand: Hanne Boldt,  

                Næstformand: Birgit Laursen. 

 

2: Der var en god snak over emnet, der er referat sendt ud på 

DAP, der kom ikke noget konkret ud af mødet.  

 

3: Den 13. Sep. 2016 er der opstillings møde. Medlemmer i 

menighedsrådet overvejer hver især om de ønsker at fortsætte, 

der var mange der overvejer at fortsætte,  

 

4: Datoer for Menighedsrådsmøder næste halve år: 

 9.12.15 - 6.1.16 – 3.2.16 – 2.3.16- 6.4.16 – 3.5.16 – 1.6.16 – 

29.6.16 – 9.8.16 

 

5: Den 1. dec. kl. 17. efterfølgende middag med personalet.  

  



Præsten: 

1. - Post og skrivelser  

2. - Aktiviteter 

3. - Tjenester  

 

1: 

2: 

3: 

 

  

Kirkeværge: 

1. - Orientering fra 

gravmindemødet 

 

 

 

 

2. - Projektet 

 

 

 

1: Der er kommet nye regler for gravstedsfredning, 

menighedsrådet må give forslag til fredning af sten og eller 

gravsteder.   

De to kirkeværger og graver vil gennemgå kirkegården og vil 

tage billeder af alle gravsteder.  

 

2: håndværkerne kunne ikke blive færdig til den lovede tid, 

kalken har besvær med at tørre, de skulle kunne blive færdig i 

uge 47. Kirkeværgen vil hanke op i arkitekt og håndværkere 

til de bliver færdige og der skal forlægge en plan for projektet.  

  

Kontaktperson: 

1. – Vikarforbrug 

 

 

2. - Orientering ang. arr. 

med Grænseforeningen 

d. 12/11 kl.19.30 

3. – Orientering vedr. d. 

11/11 kl. 11 

4.  

 

1: kirkesanger ingen i okt. 2 x sanger i nov.  

Organist er sygemeldt til og med 15. nov.  

 

2: der annoncers i uge 46. 

 

 

3: Birgit Lauersen står for mindehøjtideligheden.  

 

4: Der er forespurgt om lån af kirken den 4.6.16, til privat 

gudstjeneste, hermed givet vores accept. 

  

Personale: 

1. Orientering  

 

 

1: Mette er inde som ekstra hjælp til grandækning.  

 

  

Kasserer: 

1. Godkendelse af 

regnskab 2014 

2. Timeberegning 

 

1: Regnskabet er godkendt.  

 

2: Der har været et lille møde ang. timeberegning på 

kirkegåden i fremtiden.  

Jens Nissen har lavet et lille regnskab, der skal tages i 

betragtning til budget 2017 

  

Evaluering: 
1.-koncerten 27/10 

2.-konfirmand 

undervisningen i 

forsamlingshuset 

3.- alle helgen 

 

1: lille opbakning.  

2: Foregår i forsamlingshuset, Jens Nissen sørger for 

materialerne kommer op i forsamlingshuset.   

 

3: Gik godt, selvom der ikke kom også nogen organist.  

 

 

 



 

Udvalgene: 

1.- Gudstjeneste 

2.- Aktivitet  

3.- Kirkegård 

4.- Blad 

  

 

1: 

2: Vi holder lav profil med koncerter.  

3: vi vil spørge en der har foto forståelse, om vedkommende 

vil tage billeder af gravsteder for os.  

4: Bladet gennemgået, klar til udbringning slut nov.  

  

Evt. 

 

 

  

Næste møde:  

1/12: legatuddeling 

9/12: MR- møde 

 

 

1.12 kl. 17. på Slotskroen. 

9.12 kl. 19 i forsamlingshuset.  

  

 

Godkendt: 


