
Beslutningsreferat af møde 15. maj 2018 

Afbud fra Lone.  Pia var fraværende 

Der blev foretaget syn fra kl. 18.15-19 af bygningerne – tidsmæssigt nåede vi ikke præstegården - 

dette blev taget under punkt 3. 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2.  Økonomi: 

Henning gennemgår kvt-rapport 1.kvt. 2018 og udkast til budget 2019. 

Gennemgang af kvartalsrapport 31.03.18, der er brugt 868,- mere end indtægter. Kvartalsrapport 

godkendt. 

Budget 2019 gennemgået: Budget elektronisk afleveret 8. maj kl. 17.43 er godkendt. 

Brev til provstiet om at friemidler 430.000kr til restaurering af kalkmalerier + 233.000,- fra år 2016 

flyttes til opsparingskonto og at budget 2019 er udarbejdet ud fra de nævnte dispositioner. Er 

godkendt at Lis sender med. 

Tagrender på kirken tvivl vedr. faktura/prisoverslag v/Rene. 

Smeden har været forbi – der sendes opgørelser over timer.  ”Vejstrup” kommer forbi og 

gennemgår med Anna/Jonas hvad der skal laves, ud fra det han har tjekket 

Licitation vedr. kalkning onsd. 9.maj kl. 11.30 på provstikontoret v/Lis 

Lis deltog i møde og Kværndrup er i gruppe 2 til kalkning. Tagger sandkalkes i henhold til 

Nationalmuseets anbefalinger. De regner med det bliver i 2018 der kalkes. 

Reparation af låger på kirkegård skal igangsættes nu v/Lis. 

Smeden skal kontaktes og hvis ikke de kan gøre det nu – så må der findes en anden håndværker. 

Prisoverslag er modtaget. Men vi kan ikke vente længere nu vinteren er slut. Anna undersøger. 

Lukket punkt: Drøftelse af ansættelse i flexjob v/ Bente-Lis. 

Drøftet 

Evt. 

Honorar til medarbejder med hjemmesidearbejde 

Hvad er Carstens rolle – og hvad vil det kræve i vedligeholdelsestimer. Kunne evt. afklares på 

mødet 29/5. 

Har medarbejderne der har arbejdet med hjemmesiden evt. et bud på antal timer der er brugt på 

hjemmesidearbejde. Tages op på mødet i juni. 

3.  Aktiviteter: 

Orientering fra Økonomimøde i Provsti 18/4 v/Lis 

Irrelevant og fået oplyst igennem budget gennemgang. 

Orientering fra foredrag, konfirmation, Bakkelunden og Kim Larsen gudstjeneste v/Dorte-Lis. 

Dorte orienterede om nogle gode oplevelser ved alle begivenhederne. 

I forhold til altergang lige give praj om det ved specielle gudstjenester om der skal være eller ej. 

16/5 møde kl. 19 i Sdr. Nærå vedr. kontaktperson, Bente og Lis deltager. 

22/5 Provstesyn kl. 13-15.30. 

Pia bager som aftalt. Frede, Dorte, Anna og Lis deltager. 

Der blev gennemgået præstegården som ikke blev nået under syn. Referat af syn renskrives og 

udsendes inden mødet. 
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29/5 kl. 10 hjemmesidemøde og kl. 14 møde vedr. juniorkor v/Dorte. 

Juniorkor møde: Lis, Bo, Dorte, Morten, Inge og Palle fra musikskolen deltager. 2-4.kl. børn, så det 

ændres til børnekor i stedet for juniorkor. 

Evt. 

Provstiet holder gudstjeneste i Bakkelunden 21/5 kl. 14. Anna og Dorte deltager. 

Familiegudstjeneste 27/5 

Gammelordning ved vikardækning Hillerslev/Espe/Vantinge præst i stedet for Robert og Mette 

4.  Aktuelt: 

Pjece gravsteder m. priser v/Anna. 

Udsat 

Matrikler til digitalkort og kirkegårdsvedtægt v/Rene. 

I forhold til matrikler: Lars Nørgaard sagen kører og skal sendes til retten i forhold til indsigelser – 

det kan tage op til et år. Skal offentliggøres i statstidende hvor der så kan gøres indsigelse fra 

offentligheden. Sagen er i gang. 

Kirkegårdsvedtægter udsat. 

Nyheder fra Anna. 

Urnegravsteder ved kapel – tidligere hørt under urne 5 – nr. rækkefølge efter kiste. Det nye 

område skal hedde urne nr. 7 

Nyheder fra Dorte. 

1 råge skudt ned af de gamle – ungerne skydes der på nu. Skydning ved kirken – Dorte undersøger. 

Dorte spørg til FLØS og udnævnelse af personer til forordning, men det skulle være i orden. 

1. september 10år siden Dorte blev ansat her – kunne godt tænke at indbyde til noget i 

præstegården efter gudstjenesten 2. september. God ide  

Nyheder fra Menighedsrådet. 

Tillæg til ansættelsesbevis underskrevet. 

Drøftelse af sag omkring grav og kistenedsættelse – sikkerheden er den vigtigste. Der må på ingen 

måde være tvivl om sikkerheden. 

Graveren har bemyndigelse til at træffe afgørelsen/vurdering omkring forholdene på kirkegården, 

hvis der er søgt afklaring/hjælp hos andre gravere/instanser. 

Opstilling til menighedsråd til efteråret – indlæg i kirkebladet og evt. i 5772. 

Hvis der ikke er nok som stiller op kan det blive at provstiet ligger sognet ind under et andet 

menighedsråd. 

Skriv i 5772 om seriøst offentligt arbejde, forskellige kompetencer, konsekvens at blive lagt under 

andre, fortsætte det gode samarbejde, vigtigt at skrive at der ikke er problemer. Periode på 2år. 

Lis vil lave et skriv. 

5.  EVENTUELT:  
Intet 


