
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 26. februar 2019 

 
Tilstede: Marianne Olsen, Astrid Johannessen, Lisbeth Hansen, Anne-Marie Skriver, Ingelise Slente, 
Jeppe Sørensen, Steen Henriksen, Linda Morgan-Fisher, Niels Erik Andersen, Ole Olsen.  
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden – underskrift af januar referat 
2.  

             Dagsorden godkendt.  
 

3. Orienteringspunkter 
 

 Generalforsamling i menighedsrådsforening, i Bangshave 5 marts. Kassereren 
deltager.  

 Beboerforeningen, er i dialog med præsten om aktiviteter og andre tiltag.  

 Indflytningssyn afsluttet, med enkelte nye ting der skal udbedres.  

 På facebook reklameres i opslag om ny babysalmesanghold, der starter 28. marts.  

 Der afholdes børnegudstjeneste den 3. marts med tøndeslagning efter 
gudstjenesten.  

 Der mangler indsamlere til Folkekirkens nødhjælp. Vi gennemføre med  4 
indsamlere.  

 Regning for pasning af gravsteder er udsendt.  

 2. april starter gravermedhjælper igen.  

 Cykelstativer på p-pladsen ved kirken sættes op i marts.  
 

 
4. Forårets gudstjenester 

 
2. påskedag m. Tom Friis kl.10,  
St.Bededag ønskes konverteret til aftengudstjeneste  
Torsdag d. 16.maj, evt. med varme hveder bagefter. Biskoppen søges om tilladelse.  
Kr. Himmelfartsdag ønskes aftengudstjeneste kl. 19.30.  
 
Ønskes servering af kaffe af kaffelaug i forbindelse med nogen gudstjenester 
Der ønskes stadigvæk kaffe ved gudstjenester. De første to gange bliver:  
 
24. marts er der kirkekaffe. Lisbeth og Anne-Marie   
16. maj varme hveder m. kaffe. Lisbeth vender tilbage med hvem der bemander der.  
 
 
3. a. Kursus for præstesekretær 
Menighedsrådet godkendte betaling af udgifter til kursus for præstesekretær.  
 

5. Aftale om præstens afregning af forbrugsafgifter til menighedsrådet til godkendelse. 
 
Menighedsrådet godkendte afregningen, der tages op til revision en gang årligt. 
 
 
 



6. Drøftelse af regnskabet for 2018 samt anvendelse af forventede frie midler-  
Frie midler disponeres til renovering og knæfald. 
 
Menighedsrådet godkendte kassererens forslag til fordeling af frie midler.  

 
7. Drøftelse af årets vedligeholdelsesarbejder på præstegården og fastlæggelse af synsdato. 

 
Præstegården skal kalkes, vinduer males, og tag skal tækkes på nordsiden.  
7. maj syn af kirke og præstegården, kl. 17.00.  
 
 

8. Adgang til cpr registeret 
 
Kassereren og graver undersøger de nødvendige omkostninger og indgangen til cpr. 
Registret. Dette for at gøre det lettere for graver at udsende regninger med nemid.  
 

9. Honorering af ungdomskor 
 
Menighedsråd godkendte honorering. Der er allerede afsat et beløb til honorering af 
ungdomskor. Kormedlemmer skal selv sørge for at få oprettet nemid.  
 

10. Kommende mødedatoer og evt. udflugtsdato besluttes. 
 
19. marts 
10. april 
  7. maj  

 13. juni 
 14 august 
 19. september 
 22. oktober 
 26. november  
 
Sommerudflugt bliver den 22. juni. En heldagsudflugt. Program følger.  
 
 

11. Brainstorm, åbne tanker om og  drøftelse af, hvordan vi er kirke, hvor folk er. 
(starten på en ”ongoing session”, der nok vil være evigt aktuel.) 

 
           Der var drøftelser omkring konfirmand tiltag.  
 

12. Evt. 
 
 
Præstetavlen skal ajourføres. 
 
Tradition med dåbsklude skal fortsætte. Udgifter til garn dækkes af menighedsrådet.  
 
Ønsker til budget for 2020 skal sendes til Kassereren inden udgangen april. 
  


