
Referat af Menighedsrådsmøde 27/11-2018 

Afbud fra: Lone Langeskov. Maj-Britt?? 

Pia deltog fra kl. 19.45 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

2.  Kandidaternes valgbarhed(valgl.§3) og underskrive erklæringer(mrl.§7) om 

menighedsrådsløftet (samt blanket til indberetn. af konstitution). v/Rene. 

Den nye formand som bliver valgt indberetter konstitution til Provstiet og Stiftet senest 

4/12-2018. 

Alle er valgbare og der er ikke yderligere meddelelse fra Stiftet om antal medlemmer. Der vælges 

poster for 1år af gangen. 

3.  Valg af formand §8,1 og valg af næstformand §8,2. 

Formand blev valgt ved hemmelig afstemning. Stemmerne faldt 5 til Maj-Britt 1 til Lis. Maj-Britt 

Storm Leth er valgt som formand. I det Maj-Britt ikke var til stede fortsatte Lis mødet. 

Næstformanden blev Lis Pedersen valgt. 

4.  Valg af kasserer §10,2, valg af sekretær §10,4, valg af kontaktperson §10,5 samt  valg af 

kirkeværge §10,1. 

Valg af kasserer blev Allan Herman Nielsen 

Valg af sekretær blev Laura Lundgaard Jakobsen 

Valg af kontaktperson blev Lone Vibeke Biring Petersen 

Valg af kirkeværge må gerne være en, som ikke er medlem af menighedsrådet. Jonas Østbjerg som 

i dag er ansat som gravermedhjælper vælges som kirkeværge. Det må ikke gå ud over almindeligt 

arbejde og skal være indforstået med at bruge frivillige timer.  

5.  Valg af bygningssagkyndig §10,8, valg af underskriftberettiget §10,9. 

Valgt til bygningssagkyndig Tage Hansen, som gennem mange år har været bygningssagkyndig. 

Valg af underskriftberettiget blev Allan Herman Nielsen. 

6.  Valg af stående udvalg §17,1: aktivitetsudvalg og indsamling til Folkekirkens nødhjælp. 

Aktivitetsudvalg: Dorte præst og Lykke organist er selvskrevet. Lis og Lone vælges som 

medlemmer fra menighedsrådet. 

Indsamlingsudvalg: 10. marts 2019 kl. 9-14. Indsamling til folkekirkens nødhjælp. Her vælges Lis 

som indsamlingsleder, Allan deltager som kasserer. Laura som ekstra medlem. 

7.  Valg til valgbestyrelse (valgl.§6,1) og formand for valgbestyrelse. 

Valgt blev Dorte og Allan. Formand er Dorte.  

Evt. 

Tidligere kasserer Frede har tilbudt sig 3 måneder til at assistere den nye kasserer 

De tidligere medlemmer vil selvfølgelig gerne hjælpe de nye på posterne videre med materiale, 

erfaringer og lignende om opgaverne. 

Valgt til praktisk medhjælper Birthe Heileskov. 

Der er tavshedspligt når man sidder i menighedsrådet ligesom man møder til de planlagte møder. 

Lis som næstformand underretter Maj-Britt om formandsposten. 

Medlemsliste blev udarbejdet med oplysninger om de enkelte medlemmer samt email. Laura 



Referat af Menighedsrådsmøde 27/11-2018 

udarbejder. 

 

8.  Økonomi: 

Vindue Kirkevej og materiel snerydning v/Anna/Frede. 

Anna har intet hørt – hun tager endnu en gang kontakt til tømrer. 

I forhold til snerydning afventes det at Maskinstation skal komme og vise maskiner frem. 

Jonas hjemsendt fra 7/1-27/1 2019 v/Bente. 

Besked er sendt til Jonas gravermedhjælper og det er modtaget og bekræftet. 

Evt. 

Gren i præstegårdshaven ud ved vejen var knækket. Det blev opdaget af en der var kommet forbi 

men er nu fjernet. 

Vikar til kirkesanger blev i søndags sparet. Lis læste ind- og udgangsbøn. 

Salmedatabase har Dorte taget sig af og der er sendt adgang til Lykke og Birte. 

FAKK afventer lønaftale – skal underskrives af gamle formand og sendes retur når den modtages. 

Ligeledes skal Henning ekstern kassere have besked og kopi af aftalen når den er godkendt. 

9.  Aktiviteter: 

Orientering fra møde 22/11 om fristiftsforsøg v/Lis. 

Lis orienterede kort – men det drøftes på næste møde i det nye råd 

Søndag 2/12 1.søndag i advent – opgaver – dække bord kl. 10 v/Lis. 

Frokostdamerne er booket 

Dække bord kl. 10. 

Koret øver kl. 13. 

Gudstjeneste kl. 14. 

Derefter serveres der gløgg og æbleskiver i forsamlingshuset. 

Når folk er gået, hjælpes rådet ad med at rydde op og sætte stole og andet på plads. 

Dorte kan ikke deltage kl. 10 til borddækning. Ud over det nye råd kommer Frede og Bente og 

hjælper til med borddækning. Lis sørger for pynt til border. Laura tager dugene med.  

Fastsættelse af møde i december. 

18. december kl. 19 og på dette møde skal der aftales datoer for 1. halve år 2019. Anna og Birthe 

sørger for forplejning. 

Evt. 

Plakater som ligger i graverhuset skal videre til Musik på Midtfyn – Dorte sørger for det. 

10. Aktuelt: Kirkegårdsvedtægt og matrikler Landinspektør v/Rene. 

Kirkegårdsvedtægter for 2006 er ved at blive lagt over i ny skabelon som udkom i 2018. Det er ikke 

i mål endnu. Det nye menighedsråd må tage videre stilling til hvor opgaven skal ligge og 

færdiggøres. 

Ejerskab af matrikler. 6 matrikler består kirkegården af og nogle af dem er der hæftelser på at 

tidligere Grever på Egeskov ejer disse. Der er gået noget galt i 50érne da det blev overdraget fra 

Egeskov til Kirken. Men Landinspektør i Ringe er i gang med denne sag. I april 2018 blev denne sag 

sat i gang og umiddelbart burde det efter 1 år være på plads. 

Digitale kort skal ligges ind elektronisk. Landinspektøren skal gøre det – men hvem der skal betale 

for det vides ikke. 
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Nyheder fra Anna. 

Grandækning går langsomt. Men det ser rigtig godt ud er der enighed om i rådet. 

René bemærker at Anna skal huske og give indsigelse om reglen hvis den er uhensigtsmæssig og 

besværlig evt. til fagforening. 

Nyheder fra Dorte. 

Takker for gave til kobberbryllup. 

2. juledag skrivelse nåede ikke med i kirkebladet – har planer om at sende noget til 

Midtfynsposten om det. 

Syns bogen har været lånt af Nationalmuseet men er kommet tilbage. 

Nyheder fra Menighedsråd. 

Intet 

Evt. 

Anna spørger om Kværndrup Husflidsforening kan låne konfirmandstuen til deres jubilæum og 

udstilling i forbindelse med Kværndrup ugen. Må der evt. danses folkedans. Det er godkendt. 

Kværndrup ugen – Gudstjeneste i Bakkelunden har Lis aftalt med Kværndrup ugen. 

11. EVENTUELT 

Intet 


