
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 9. april 2019 kl. 18.15  

Afbud fra Maj-britt, Lone (sygemeldt), Dorte (ferie)  

1. Rundtur på Kirkegården. Oplæg fra Anna Anna og Jonas lægger 
plan for første trin i omlægningen og fornyelsen af kirkegården.  

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

3. Økonomi Renovering af Kirken Kirkegulv: Orientering fra Henning 
ang. aftale om kirkegulv og reperation af fuger  

Blikkasse: Ifht det arbejde/udgifter der vil være ved at lave ny blikkasse, fjerne 
cement, lægge tagpap mv, ifht hvad det vil koste at ændre rørføringens den 
føres ind i kirken direkte og opsættes måleren. (Og efterfølgende opfyldning af 
hullet.) Der indhentes tilbud fra smed ang. omlægning af rørføringen  

Skotrende med hul, (mellem tårn og sideskibet) Det er konstateret at træet er 
vådt inden under. Der er indhentet tilbud om tætning af skotrenden. Tilbud 
fra Vejstrup blik-VVS A/S ca 5000 DKK. Dette igangsættes.  

Maskiner: Havetraktor under reperation af et hjul. Ellers intet nyt om 
maskinerne.  

Digitale kirkegårdskort 
Anna følger op.  

Opgradering af PC’er 
Udsættes til senere.  

Underskrift af regnskabsinstruks 



Underskrevet.  

Budgetsamråd torsdag d. 11.april kl 19 på Ringe Sognegård 
Maj-britt, Allan, Lis og Henning B. Er meldt til.  
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4. Aktiviteter Orientering fra gravermøde i Provstiet (5. Marts 2019) om: - 

Pilotprojekt - Ansvarsforsikring af kirkegårdens maskiner. Der indhentes 

information hos  
politiet hvorvidt “den blå maskine” skal have nummerplade, samt have 

egen ansvarsforsikring. - Reservation af gravsted. - Ang nedlæggelse af 

gravsted inden udløb.  

Evaluering af personalemødet: 
Evalueret  

Gudstjeneste i Bakkelunden 5. Maj kl 10.30, fordeling af opgaver: 
Borgerforeningen sætter stole op, sammen Kværndrupugen, Laura møder og 
hjælper (spørg Ulrik Ammitzbøl ang. mødetidspunkt) Jonas får huskeliste fra 
Lis. Lydanlæg, højtalere, mikrofon, forstærker, , kabentromle, stativ til 
mikrofon, el-klaver og taburet skal transporteres. Lykke gør det hele klar og 
Allan transporterer det til Bakkelunden kl 9.00 (aftales med Lykke). Lis og 
Regner transporterer det tilbage til graverhuset efterfølgende. Salme- ark skal 
laves og printes: Dorte laver eller uddelegerer denne opgave. Margith og 
Sonja(frokostdamerne) kontaktes mhp. Rundstykker mv. Duge til 3 madborde. 
Anna/Jonas kontakter blomsterplukker ang. Blomster.  

Pyntning af Kirken til Påskedag: Anna og Birthe (enten langfredag efter 



gudstjenesten, eller påskelørdag.)  

5. Aktuelt (ca 45 min) Nyt fra Lis På budgetsamrådet er der kommet 

med ønske: - Fugning af kapellet: (Tilbud ligger fra murer på ca 

100.000 DKK) - Ønske om nyt tag. Dette er ønsker til budget 2020.  

Nyhedsbrev fra biskoppen: orienteret.  

Nyt fra Allan 
Intet  
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Nyt fra Anna Restferie (ændret med en dag) : 30.april - 7. Maj 2019. Dette 
godkendt. Husflidsforeningens jubilæum fredag d. 10.Maj, med fællessang, 
kaffebord, folkedans og udstilling i Bakkelunden i stedet for i Konfirmandstuen, 
som først aftalt. (pga pladsmangel). Aftalt at der lånes højtaleranlæg og 
mikrofon af menighedsrådet.  

Nyt fra Dorte 
Intet Nyt fra 
Laura Intet Nyt 
fra Birthe  

5. Eventuelt  

Det vedtages at lave et møde ang. Kirkegårdsvedtægten. Hvor vi kan mødes kl 
17. Anna printer vedtægterne så alle har en kopi. De udleveres på maj-mødet 
og så vil de kunne gennemgås til Juni-mødet.  



Anna orienterer om brev, som kirkeværgen sender ud til de der ikke 
vedligeholder deres gravsteder.  

6. Underskrifter  
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