
 Menighedsrådsmøde torsdag den 3. dec. 2020 kl. 19.00 i præstegården 
 

Til stede: Lisbeth Hansen, Ingelise Slente, Steen Henriksen, Erik Kjørup Andersen, Niels Erik 

Andersen, Linda Morgan-Fisher, Anne-Marie Skriver, Jeppe Sørensen og Ole Olsen.  

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af nærværende dagsorden.  

Sidste referat blev godkendt, men ønskes fremsendt. 

 

2. Beboerne i præstegården ønsker at leje/gøre brug af græsarealet og værksted til heste. 

Besigtigelse ved mødets begyndelse. Bilag følger. 

 

Punktet blev drøftet. Beslutning træffes ved næste møde.   

 

3. Orienteringspunkter. 

 Regning for understrygning af kirketag er modtaget. 

 Kalkning af kirken skal ske 2021. Provsten vil gerne have en beskrivelse af 

kalkningen. 

 Korpige gled ned af trappen fra pulpituret. Opsætning af skilt med teksten ”Gå 

baglæns ned” opsættes og trin males op. 

 Gravermedhjælper er stoppet for sæsonen 2020.  

 Granpyntning forventes færdig uge 50 

 

  

4. Opdatering vedr. julens gudstjenester/arrangementer. 

 

Afhentning af billetter går godt. Annonce i Ugeavisen var godt positioneret, og der 

reklameres fortsat på facebook for afhentning af billetter.  

 

Kl. 11:00 er graver brandvagt.  

Kl. 13:00 kassereren er brandvagt 

Kl. 14:00 er næstformanden brandvagt 

Kl. 15:00 er Lisbeth og Niels Erik er brandvagt 

Kl. 16:00 er formanden brandvagt 

 

Brandvagten tænder lys, stå for afspritning af bænke m.v.  efter gudstjeneste, og sætter nye 

lys på juletræerne.  

 

Anne-Marie sørger for forplejning til personalet.  

 

5. Lyssætning i kirken. 

Ny lyssætning under pulpitur blev drøftet, og arkitektens forslag blev godkendt.  

 

6. Fastsættelse af honorarer til de valgte på enkeltmandsposter. 

De gældende satser udmeldt af provstiudvalget benyttes.  

 

7. Vedtægt for kontaktperson. 

Vedtægter for kontaktperson blev gennemgået.  

Punktet omkring ferie, fridage, kursusdage m.v. samt svarfrister for udmelding af disse blev 

besluttet.  

Ved kontaktpersonens fravær er præsten stedfortræder.  



Kontaktperson udfylder vedtægter, og denne underskrives næste gang.  

 

8. Fastlæggelse af menighedsrådsmøder for kommende arbejdsår. Husk kalender. 

7. januar 

9. februar 

16. marts 

20. april 

19.maj, syn kl. 16:00 

10. juni  

 

Møderne begynder kl. 19 hvor ikke andet er nævnt.  

 

9. Kirketælling  

Pr. 1. januar skal kirketællingen efter hver gudstjeneste indberettes til sogn.dk  

 

10. Brandskab 

Graver bestiller hvidmalet brandskab, og koordinerer med at få det leveret.  

 

11. Forsikring.  

Vi har den lovpligtige ansvarsforsikring og arbejdsulykkeforsikring.  

 

 

12. Eventuelt 


