
Referat af menighedsrådsmøde 
 tirsdag den 8. september 2020  

 
Afbud fra Anna, Allan, Henning og Birthe 

1.  Dagsorden godkendt 
 
2. Økonomi (30 min)  

● Fibernet og mobiltelefon til præstegerningen 
-   Søren bestiller fibernet 
-   Søren køber mobiltelefon og får abonnementet 

oprettet hos TDC-erhverv 
 

● Rågebekæmpelse 
- Modtaget to tilbud til nedtagning af reder samt 

beskæring af grene. Beskæring således grenkløfter 
fjernes og derved gør det svære for rågerne at bygge 
reder. Valgt lokal virksomhed. Anna søger de 
forskellige tilladelser.  

 
● Ejendomsskat vedr. Sognehuset 

- Lis søger fritagelse og sender det til kommunen 
 

● Orientering fra budgetsamråd 
- Budgettet for sognet 2021 var som forventet. Vi sagde 

farvel til nuværende provstisekretær og goddag til den 
nye (Marianne) 

 
● Maskiner  

- Prøver at sælge miljøriven. Investeret i græs- og  
løvopsamler 

 
 
 
 
 



3. Aktiviteter (60 min) 
● Orientering fra orienteringsmødet den 19. august  

Der kom 3 hvoraf de 2 gav tilsagn om at opstille til 
menighedsrådet. 

 
● Orientering fra konfirmationerne og afsked med Mattias 

De forløb godt alle 3 og der blev sagt pænt tak og  
farvel til Mattias. 

 
● Orientering fra Sørens indsættelse og ordination 

Flot højtidelighed i domkirken ved ordinationen og rigtig  
fin indsættelse med fine ord fra provsten, Inge 

 
● 13. september - Konfirmandindskrivning 

Indskrivningspapirerne bliver via skolerne lagt ud  
på Aula. Der kommer til at ligge ekstra  
indskrivningspapirer og kuglepenne på et bord i  
våbenhuset. 

 
 

● 15. september - Menighedsrådsvalg 
Menighedsrådet mødes i kirken på mandag den 14. 
september, for at fordele ansvar og opgaver. 

 
● 22. september kl 10 - Kirke bygningssyn. 

 Laura, Lis, Allan, Henning og Jonas deltager 
 

● 6. oktober kl. 11.30 - Stiftkonsulenter besigtiger tag, kapellet, 
og kælder (Frokost i Graverhus) 

Herfra deltager Lis, Søren og Jonas 
 

● 6. oktober Menighedsrådsmøde 
  
 
 



4. Aktuelt  
 

● Henvendelse fra Stift vedr. ekstern skrivelse  
Henvendelsen er drøftet og der er givet skriftligt svar til 
stiftet. 

 
● Nyt fra Maj-Britt  
● Nyt fra Lis  

Tilbud fra Kristlig dagblad til nuværende og kommende 
 medlemmer af menighedsrådet 

 
● Nyt fra Søren 

Overtog et rent men rodet kontor. 
    Navneskilt på præstegården skal ændres. 
    7 dåber  indenfor den nærmeste fremtid 

 
● Nyt fra Anna/Jonas  

     Modtaget kursustilbud til førstehjælp med hjertestarter 
  Foreslog gadeskilt til at stille på kirkens p-plads. Skal 
  bruges til reklame for forskellige arrangementer i  
  kirken. 
  Der har været vandskade på præstegården. 
  Problemet er ved udluftningshætterne. Anmeldes til  
  forsikringsselskabet.Tilbud modtages fra  
  blikkenslager til reparation. 

Kortante tages op på næste møde. 
 

● Nyt fra Allan  
● Nyt fra Henning  
- Nyt fra Laura 
- Nyt fra Birthe 
- Nyt generelt 

Max 5 personer pr. bænk i kirken 
 

5. Evt.  


