
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 19 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

1B. Ifht coronavirus jf. statsmenisterits pressemeddelelse d.  
 Vi aflyser arrangementet Syng Foråret Ind d. 18/3 20. 
 Der aflyses voksenkor de næste to øvegange. 

2.  Økonomi  (ca 30 min) 

- Lamper til kirkegården 
Allan har sat arbejdet i gang. Der er rykket for igangsættelse. 

- udbedring og erstatning efter indbrud i udhus 
Regningerne for arbejdet er samlet og sendes til forsikringen. 

- låse til skabe i kirken 
Via tømrer Bjarne Andersen, ar arbejdet udført. 

Ang manglende husleje og varmeindtægt fra præsteboligen i 2020 søges der 
5%-midler til. Problematikken tages med på økonomimødet i slutningen af 
marts. 

- ønsker til budget 2021 
Fugning af kapellet (udover de midler som var sat til side i 2019, som nu 
ligger i de frie midler). Der skal en byggesagkyndig med indover projektet. 

- Maskiner 

- Henning B gennemgår regnskab 2019 til godkendelse: 
Regnskab for Kværndrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 23914212, afleveret d. 
02-03-2020 kl 16.16. Gennengået og godkendt af enigt menighedsråd. 

3.  Aktiviteter (ca 15 min) 
- 3.-23. marts: Ansøgningsperiode til præstestillinger 

- 8. marts: info vedr. indsamling til Folkekirkens Nødhjælp: 
Arrangementet blev fra Folkekirkens Nødhjælp, aflyst, grundet Coronavirus. 
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- 18. marts: Syng foråret ind(Simon Jylov fortæller om sin rejse til Ægypten): 
Opgaver: Lis Bestiller forsamlingshus og kage. 

Arrangementet aflyses jf. statsministeriets anbefalinger pr. 10.marts 2020. 

- 24.-29.marts: indkomne ansøgninger læses igennem 
Laura printer ansøgningerne og lægger printet klar til gennemlæsning i 
kirkehuset 

- 29.marts kl 14: menighedsrådet drøfter indkomne ansøgninger i 
graverhuset. (og aftaler diverse spisninger til kommende aftaler) 

- 31. marts: kl 16: økonomimøde på provstikontoret (Maj-britt, Lis, Allan og 
Henning B. deltager) 

- 1. april: Orienteringsmøde kl 18 i graverhuset ved provst og biskop 

- 5. og 6. april kl 16 og 19: prøveprædikener  

- 8. april kl 18: Indstillingsmøde 

- 14.april kl 19: Indledende budgetsamråd, sognegården i Ryslinge 

- Kværndrupugen: 
- 3. maj: gudstjeneste i Bakkelunden: Bakkelunden kl 10.00 til morgenbrød,  

kl 11.00 gudstjeneste (hjælpere mødes til klargøring kl 9.00) 

- 4. maj kl 19.00: kirkegårdsvandring med start fra Lokalhistorisk arkiv, 
Kirkevej 3. 

- Tirsdag 12. maj: Orienteringsmøde til Menighedsrådsvalg kl 17.00. Lis 
indsendes tid og dato til provstiet, som laver fællesannonce for 
arrangementet. og Mattias indsender info til kommende kirkeblad.  

Der afholdes efterfølgende menighedsrådsmøde kl 19.00. 

Punkt til næste møde: hvem genopstiller? Og evt. forslag til kandidater til 
nye medlemmer 

- Tirsdag d. 15.maj: menighedsrådsvalg 2020 

- Personalemøde: ferieønsker inden 1. april.  De ansatte opfordres hermed til 
at sende ferieønsker til Laura, som videresender til Henning B. 
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- Inge stopper som kortante til sommer 
Mattias retter henvendelse til børnekorlederen Cecilie ifht evt forslag til an ny 
kortante.  

4. Aktuelt (ca 45 min) 

Nyt fra Maj-britt 
Intet 

Nyt fra Lis 
Ejendomsskat for sognehuset. Lis kontakter ejendomsskat kontoret ifht dette. 

Der evalueres om Gospelworkshoppen. Vi havde set frem til en trio, og dermed 
at der havde været tre korledere fra start. Den tredje korleder kom først til 
koncertens start, hvilket var ærgerligt. 

Informeret om nyhedsbrev fra biskoppen. 

Nyt fra Allan  
Udbyttefrikort fra aktieindkomst. Allan er gået ind i sagen med at kontakte 
SKAT ang. dette. 

Nyt fra Anna  
Ifht indbrudssikring: tilbud indhentet på gitre til vinduerne på graverhuset. 
Anna kontakter forsikringsenheden ang. dette 

Orientering ang. sikring af gravsteder på kirkegården.  
Overføres til næste møde: Vi mødes 7. april kl 18.45 for at tage et kig på 
Lapidarium-gravsten ifht sikring af disse sten. 

Nyt fra Mattias 
Julehjælp 2019: Kvittering afregnet med Allan.  
Mattias følger skolernes anbefalinger om undervisning af konfirmanderne ifht 
Coronavirus og smitte. 

Der er lavet udregninger ifht hvor mange gæster hver konfirmant kan have 
med til de enkelte konfirmationer.  

Aftale om gudstjeneste på Egebo d. 1.april.  

Deadline til kommende kirkeblad d. 27.marts 2020. 
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Nyt fra Henning P 
Intet 

Nyt fra Laura 
Intet  

Nyt fra Birthe 
Intet  

Nyt generelt 
Intet  

5. Eventuelt 

6.  Underskrifter 
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