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

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2.  Økonomi  (ca 60 min) 
Fibernet, mobiltelefoni og printer til præstegerningen (Søren) 
Fibernet er opsat. Der indkøbes bokse til at sende signalet ned i 
konfirmandstuen. Regning følger. 
Printer er indkøbt. Fungerer upåklageligt. 
Søren er i gang med at skaffe erhvervstelefon hos TDC 
- Fastnettelefonnummer fjernes fra sogn.dk og telefonsvarer ændres så den 

henviser til Sørens egen telefon. Der lades gå en periode hvor nummeret er 
aktivt, med en telefonsvarerbesked, som henviser til Sørens telefon, og 
senere vil fastnettelefonen blive nedlagt og abonnementet opsagt. 

Rågebekæmpelse 7. december ifht tilladelser (Anna) 
- D. 7.december fjernes reder og kløft-grene. Dette af  firmaet fra Gislev : 

30.900 DKK 
- Der er søgt råderet over en del af vejen ifht arbejde med kran på vejen. 
- Naturstyrelsen er desuden kontaktet. 

Ejendomsskat vedr. Sognehuset 
Lis har indsendt ansøgning ifht paragraf ifbm. Fritagelse. Og rykket for svar. 
Rykker igen. 

Skade ved skybrud og udbedring 
- Der orienteres omkring udbedringen. vandskaden kommer til at koste ca 

7300 DKK  

Opfølgning på indflytningssyn 
- Søren kontakter Tømrer ang.  diverse mangler/reperationer (se referat fra 

6.oktober 2020 pkt. 3) + haspe på et vindue med mulig fugt. 
- Wc på lille badeværelse er skiftet. Regning følger. 

Maskiner 
- Anskafning af automatiseret granklipper. 2.500 DKK pr stk. er godkendt af 

menighedsrådet.  
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Henning gennemgår 3. kvt. Og udkast til endeligt budget for 2021: 

- Kvartalsrapport fra 01-01-20 til 30-09-20 gennemgået og godkendt. 

- Årsbudget 2021: Kværndrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23914212, 
Budget 2021, Endeligt budget afleveret d. 03-11-2020 11:34 gennemgået 
og godkendt. 

3.  Aktiviteter (ca 30 min) 

Orientering af konsulentbesøg d. 6.oktober 2020 
- Rapport foreligger fra tilsynet. Kopi vedlægges dette referat i 

referatmappen.  

Orientering fra konstitueringen d. 20.oktober 2020 
- Orienteret. 

Fritagelse for ejendomsskat 
- Lis rykker for dette.  

Konfirmander 
- Søren orienterer om det nye hold. Undervises lige pt i kirken grundet 

afstandskrav.  

Julegaveønsker fra personalet 
- Punktet vendes til personalemøde 11/11-20. 

Forberedelse på julemåneden 
- Gudstjenester kl 13.00, 14.30 og kl 16.00, som vil være korte, med 3 samler, 

juleevangeliet og en kort juleprædiken. Så der er tid til rengøring imellem. 
(Evt live-straeming) 

- Der laves tilmeldingslister ifht antal (hvilket så er bindende), så der ikke 
møder folk op, som skal afvises. Der er lavet kontaktinfo i kirkebladet, så 
man kan tilmelde sig direkte til Søren. 

- Skoleafslutningen kan evt. laves på skolen. Søren kontakter skolen ifht en 
live-streaming i stedet for at møde op i kirken. 

- Program for julens aktiviteter kan ses i kirkebladet. 

Stedlig revision af regnskab uge 27, 2021 
- Orienteret. Henning B. Afleverer materialet til provstiet. 

Referat menighedsrådsmøde 10.november 2020 Side  af 2 3



4. Aktuelt (ca 45 min) 

- Endeligt svar vedr. opmåling af kirken 
Lis orienterer omkring referat fra provsten. Stiftet har modtaget og 
responderet på provstens opmåling.  

Nyt fra formanden: 
Intet nyt 

Nyt fra næstformanden: 
Nyhedsbrev fra biskoppen oplæst af Lis.  

Nyt fra kasseren: 
Intet nyt 

Nyt fra kontaktpersonen: 
Intet nyt 

Nyt fra medarbejderrepræsentanten: 
Forespørgsel ifht et par ugers vinterfyring af Jonas. Hvad er reglerne og med 
hvor lang tid er varslingen? Dette tages op på næste menighedsrådsmøde 
(med det nye menighedsråd) Hvis det kan nås, kontakter Laura stiftets 
personalekonsulent i kommende uge. 

Nyt fra præsten: 
Intet nyt 

Nyt fra ekstern regnskabsfører: 
Datoer til kommende års møder ifht budget/årsrapport mv. 

Nyt fra sekretæren: 
Indberetter nyt menighedsråds vælgererklæringer. 

Nyt fra praktiske hjælper: 
Infotavlen bør snarligt revideres. 

5. Eventuelt 

6.  Underskrifter 
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