
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 10. September 2019 kl. 19 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2.  Økonomi 
- Søge om 5%-midler til merudgift til kirkesanger 
Er gjort. 

- Renovering af Præstegård efter syn - Indhentning af tilbud 
Der er udfærdiget synsrapport. 
Der indhentes 2 tilbud fra maler og tømrer, samt tilbud fra smed og evt 
elektriker, med frist for køkken renovering samt renovering af lille wc i 
baggangen d. 15.november, så vidt det er muligt. 

- Søge 5%-midler til renovering inkl. Regning fra stiftsyn 
Vurderingsrapporten på præsteboligen er modtaget dd. Provstiet er orienteret 
om at vi søger 5%-midler til betaling af regningen for stiftsynet, idet vi ikke 
har indflydelse på udfaldet heraf. 

- Orgel 
To slanger sprunget af. Disse er lavet og limet fast. Der har desuden været en 
orgel-stemmer til at stemme orglet.  

- Maskiner 
Ønske fra graver og gravermedhjælper om et varmeskab til tørring af 
arbejdstøj. Der indhentes tilbud. Punktet videreføres til næste budget. 

3.  Aktiviteter 
Rundvisninger/informering af/til evt ansøgere  3.-23- september 

- 15.september: Mattias Skærveds første gudstjeneste kl 10.30 
Lis indsætter. 

- 18.september: Koret deltager i Kim Larsen-gudstjeneste i Gislev kirke 

- 22.september: høstgudstjeneste kl 14.00 v/Mattias. Efterfølgende kaffe, kage 
og fællessang.  
Opgavefordeling: Blomsterpyntning i stolrækkerne (Laura og Lis kl 13.00) 
Vi mødes 13.15 til borddækning mv. 
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- 25.september: Ansøgninger frigives. Laura printer og lægger disse i 
graverkontoret. Disse (eller kopier) må ikke forlade kontoret. 
- 29.september: udvælgelse af ansøgere. Møde kl 11.45, efter gudstjenesten, i 
graverhuset. 
- 1.oktober: Retsmøde vedr. Matrikel: Lis deltager 
- 1.oktober: orienterende møde vedr. ansættelse med provst og biskop kl 
19.30. Lis køber brød.  
- 3.oktober: budgetsamråd i sdr. Nærå kl 19.00: Lis, Allan, Henning B og Maj-
Britt. 
- 6.oktober: 2 stk prøveprædikener kl 16.30 + kl 19.00 Opgavefordeling: 
Efter første prædiken serveres et stykke mad, efter den anden prædiken 
serveres kage 
- 7.oktober: 2 stk prøveprædikener kl 16.30 + 19.00 Opgavefordeling: 
Efter første prædiken serveres et stykke mad, efter den anden prædiken 
serveres kage 
- Flytning af menighedsrådsmødet fra d. 8.oktober til d. 15.oktober kl 19 
(Birthe står for forplejning) 
- 8.oktober: indstillingsmøde med provst og menighedsråd og 
medarbejderrepræsentant kl 17.00 
- 9.oktober: Syng efteråret ind kl 19.00. Opgavefordeling: 
Bordopstilling og opdækning kl 16.00  

4. Aktuelt (ca 45 min) 

Nyt fra Lis 
Evaluering på udflugten. Godt arrangement. 
Lis tager sig af evt. Ansøgere  

Nyt fra Allan  
Har haft møde med Henning Bakmand ang. lønforhold. Kursus i lønsystem 
bevilliget. 
Indhentning af håndværkertilbud 

Nyt fra Henning P. 
Indhentning af håndværkertilbud 

Nyt fra Anna/Jonas   
Ang kirkens internetside. Vil Jonas på forsøgsbasis have redigeringsret til 
facebooksiden og hjemmesiden 
Ang. Strikning/hækling af dåbsklude. Dette kunne være i forbindelse med 
KværnerKor (foreslået at navnet ændres til noget andet, så folk ikke skræmmes 
af “kor”-delen og derved ikke møder op, med hensyntagen til KODA-reglerne) 
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Anna har udfærdiget et brev til Provstiet, ang. Omlægning af kirkegården, 
efter ideer fra Skårup Landskab. Dette godkendt af menighedsrådet 

Nyt fra præst 
Mattias’ telefonnr. Er skrevet på hjemmesiden: 53 84 19 60 
Der planlægges tidspunkter for gudstjenesterne. 
Kursus d. 26.+27. September.  
Ansøgning om konfirmandbøger (ca 4000 DKK). Enigt menighedsråd vedtager 
at systemet må indkøbes. 

Nyt fra Laura 
Intet nyt 

Nyt fra Birthe 
Infotavlen er under udarbejdelse. (Laura og Birthe arbejder videre på dette 
efter præsteansættelse) 

Nyt generelt 

5. Eventuelt 

6.  Underskrifter 
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