
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 26. Maj 2020 kl. 19 

Afbud: Birthe H. 
1. Godkendelse af dagsorden 
godkendt 

2.  Økonomi  (ca 30 min) 

5% midler søgt vedr. manglende husleje og varme i 8 mdr. Dette tages videre 
til provstimøde. 

Udbetaling af erstatning fra indbruddet: 
Udgifter på 42.000.  selvrisiko 15.000. resten er udbetalt fra forsikring. 

Musikskolen vedr. børnekoret. Tre-ege-skolen er ikke med financieringen 
længere. Kværndrup menighedsråd vedtager at vi fortsat ønsker at støtte 
børnekoret (2.500 x 2 årligt). Vi håber på god opbakning 

Ejendomsskat vedr. sognehuset 
Lis kontakter boligkontoret når de åbner ang. omregistrering på BBR. 

Maskiner 
Intet. 

Nye kirkegårdslamper er opsat. 

Henning B. Gennemgår regnskab 1.kvt. 2020 og oplæg til budget 2021. 
- Kvartalsrapport pr. 31-3-2020 gennemgået og godkendt. 
- Budget formål 2020 pr. 31-03.2020 gennemgået og godkendt . 
- Årsbudget 2021: Kværndrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 23914212, 

Budget 2021, Bidrag Budget afleveret d. 20-05-2020 14:43. Gennemgået og 
godkendt. 

Ang. kontrol af MR-adgange og rettigheder. Genudpegning af personer som 
kan indberette data og følsomme opløsninger. Henning B indberetter dette. 

3.  Aktiviteter (ca 15 min) 

4 juni kl 16.30: Orienteringsmøde vedr. ny præst i graverkontoret. 

9 juni kl 19.00: menighedsrådsmøde (evt udskyde 14 dage?)  
Ny dato 23.juni kl 18.30. (mødes tidligere og se på Lapidarium) 
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Prøveprædikener mellem 4. og 15. juni. Datoer fastsættes ved 
orienteringsmødet 4. juni. 
15 juni kl 16.30: indstillingsmøde i graverkontoret 

19 august kl 19.00: orienteringsmøde til Menighedsrådsvalg i graverhuset. 

Retningslinjer for genåbning af kirken:  
Da personalet skal indrages i processen, skal vi sammen, ud fra dokumentet 
“bisættelse og begravelser” sendt ud fra Maj-Britt Storm D. 14. april 2020, 
samt det nedenfor anførte, laves en god aftale omkring forholdene for 
handlinger i kirken. 

Kirken er dd opmålt og vurderet til menighedsrådsmødet og menighedsrådet 
foreslår at: 
- Max 40 personer på besøg.  
- Hver anden bænk afspærres.  
- Lykke har sat stole ud i sideskibet. Dette ser fint ud. 
- 3 meters afstand fra kirkesangers næse, til første række hvor man må sidde. 
- Der er med hveranden bænks mellemrum, 12 bænke i alt til besætning. 
- Da det ikke virker sandsynligt at alle kommer alene i kirke, vurderes det ok 

at man må sidde på en bænk sammen, med mindre end 2 meters afstand, 
såfremt man har daglig kontakt til hinanden.  

- Legetøj og bøger fjernes fra reolen ved indgangen. 
- Salmebøger anvendes til gudstjeneste og sættes i 3 døgns “karentæne” 

inden de kan anvendes igen. Der anvendes salmeark til bisættelser og 
begravelser. 

- Nadver genindføres med to borde med retningsbestemt servering og 
ensretning. Man tager oblat som på forhånd et lagt i bæger på et bord. Går 
med urets retning rundt bordet, får skænket altervin af præsten, evt ved at 
sætte sit bæger på et bord. Modtag hermed Jesu kristi kød og blod. Indtages 
og man går rundt og sætter bægeret på et bord og returnerer til sin plads. 

- Til begravelser sidder de 6 kistebærere oppe i kirken. 
Ovenstående er vores nuværende oplæg, som vi håber på en fornuftig samtale 
omkring, så vi sammen får lavet en god plan. 

Der indkaldes til personalemøde fredag d. 29.maj kl 14.30-15.30 i kirken. Mail 
er sendt til de ansatte og Mattias. 

Institutioner i pastoratet: besked til provsten. Liste opdateres og Mattias 
sender denne til provsten. 
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21. juni sommermøde med tema omkring serien Matador. Udskydes indtil 
videre. Lykke bedes kontakte ang. dato i efteråret 

Kor opstart: udskydes indtil efter sommerferien jf. “tjekliste ved genåbning af 
folkekirkens korvirksomhed”. 

23.juni: økonomimøde. Henning B, Lis, Maj-britt og Allan deltager. 

4. Aktuelt (ca 45 min) 

Nyt fra Maj-britt 
Til orientering genopstiller Maj-Britt ikke til kommende menighedsrådsvalg. 

Nyt fra Lis 
Intet nyt  

Nyt fra Allan  
Udbyttefrikort fra aktieindkomst 

Nyt fra Anna/Jonas  
Tilbud på sikring af gravstene. Tages op på næste møde. 

Nyt fra Mattias 
Ferie fra d 3. august til d. 16. august 
Der er lavet udmelding til konfirmanderne ang. plan for deres konfirmationer. 
Og der er lavet plan for konfirmantundervisningen 
Forældrene er kontaktet pr mail. Ang torsdagsundervisning ifht 
hjemmeundervisning. Så de i alt får 8 undervisningsgange. 
Ang. dåbsbibler: Mattias bestiller nye. 

Nyt fra Henning P 
Intet nyt 

Nyt fra Laura 
Intet nyt 

Nyt fra Birthe 
Intet nyt 

Nyt generelt 
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5. Eventuelt 
Intet  

6.  Underskrifter 
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