
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 6.oktober 2020 kl. 19 
Afbud: Maj-Britt 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

2.  Økonomi  (ca 30 min) 
Fibernet og mobiltelefoni til præstegerningen (Søren):  
- Ang fibernet erhvervsløsning til præstegården bestilles af Søren. Levering på  

boks og nedgravning af kabler på ca 3 uger. Søren indkøber wifi-bokse. 
- Søren indkøber en mobiltelefon + abonnement, som tilkobles 

præstegerningen. 
- 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 (Anna/Jonas) 
- d.7.december fjernes reder og kløft-grene. Dette af  firmaet fra Gislev : 

30.900 DKK 
- Anna sørger for tilladelser mv hos kommune og naturstyrelsen når hun er 

tilbage fra sin ferie. 

Ejendomsskat vedr. Sognehuset 
- Lis har indsendt ansøgning ifht paragraf ifbm. Fritagelse.  

Kvittering af skadesanmaldelse for skybrud 
- Skaden er afvist grundet ikke noget skybrud denne dag(27.august).  
- Anna retter henvendelse til forsikringsselskabet ifht. At skaden først er 

opdaget d. 27., men at skaden jo ikke er sket der, nødvendigvis. Uanset er 
det en pludseligt opstået vandskade. Hullerne er blevet udbedret af Morten-
blik.  

Godkendelse af revisionsprotokollat og midlernes placering 
- pkt 7 i revisionsprotokollat: Ifht anbringelser af kirkens midler. To 

forskellige pengeinstitutter, Nordea i Ringe og Frørup Andelskasse, er valgt 
og disse er på menighedsrådsmødet dd. vurderet til at være sikre og der er 
taget højde for bankernes placering mv.  

- Der er skrevet under på vegne af formanden. 

Maskiner:  
- Miljøriven er solgt. Og der er indkøbt en multi-maskine i stedet, med 
udskiftbare redskaber. Som personalet er glade for. 
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3.  Aktiviteter (ca 15 min) 
Orientering fra valgforsamling d 15.september 
- Orienteret. Der er valgt et 7-personers menighedsråd samt en suppleant. Og 

det er vi meget glade for. 

Orientering fra bygningssyn d 22.september (Laura) 
- Orienteret og godkendt. Underskrives og sendes til provstiet. 

Indflytningssyn ved provst d 1.oktober 
- Orienteret. Provsten har skrevet referat/skema, med ting til udbedring.  
- Der skal rekvireres tømrer til:  
- Reperation af dør mellem kontor og stuen  
- hjælp til at ordne havedøren, hvortil der mangler en nøgle til havedøren 

eller en slags håndtag 
- Afhøvling af dobbeltdør som går på gulvet. 
- Dørtrin ved køkkenet mangler en skrue. 

- Røgalarmer indkøbes (Søren) og opsættes af tømrer. 
- Lille wc ved kontoret skal have nyt wc. Der rekvireres smed (Anna bestiller 

dette, når retur fra ferie på tirsdag) 
- Vinduer trænger generelt til maling og kan budgetteres ved lejlighed et af 

de kommende år. 
- Isolering på sigt på gavlvæggene (især på nordsiden) ifht evt at spare lidt på 

varmeregningen. kan budgetteres ved lejlighed et af de kommende år. 

Orientering fra konsulentbesøg d.6.oktober: 
- Der afventes referat (el-kælder, tag, kapel og indgangen til kirken) 

Konfirmantindskrivning d.8.oktober 
- Søren har sendt skrivelse ud. Og har kontakt med både de der går i skole i 

Ringe og Trunderup.  
- Søren aftaler tidspunkter for selve forberedelsen. 
- Søren koordinerer taxa til og fra Ringe. 

Konstituering af det nye menighedsråd d 20.oktober kl 19. 
- der er indkaldt til mødet. Lis vejleder og Søren er orienteret. 

4. Aktuelt (ca 45 min) 
Svar vedr. henvendelse fra Stift vedr. ekstern skrivelse, herunder opmåling af 
kirken.  
- Orienteret om skrivelser og opmåling af kirken v/provsten. 
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- Der er enighed i menighedsrådet om at der så vidt muligt holdes fast i det 
tidligere aftalte, at vi ud fra et forsigtighedsprincip, holder fast i den praksis 
vi har haft indtil videre, i denne Corona-tid. 

- Søren taler med familien som skal have en handling i kirken, ifht at give 
besked om hvor mange deltagere i den kirkelige handling og hvem som kan 
sidde sammen. Og at der understreges, at man holder sig til det aftalte antal 

Nyt fra Maj-britt (ikke tilstede. Punktet overtages af Lis) 
- Reservering af domænenavn. 
- Videresendes til Søren, som finder ud af hvad det handler om. 

Nyt fra Lis 
- Tilbud fra Kristeligt Dagblad til nuværende og kommende medlemmer af 

menighedsrådet. Listen er sendt retur til dem. 
- Orientering om hilsen fra biskoppen. 

Nyt fra Søren 
- Lister til næste kirkeblad skal sendes ind. 
- Menighedsrådet enigt om at Musikskolens julekoncert i kirken aflyses i år. 

Pga Corona. 
- Der vil ikke være krybbespil i kirken 
- Forberedelse af julen 2020:  
- Gudstjenester (evt en anderledes gudstjenesten kl 10.00 med fx. 

harmonikaspiller, som både kan synge for og spille til) 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. 

- Der laves tilmeldingslister ifht antal (hvilket så er bindende), så der ikke 
møder folk op, som skal afvises. (Søren står for en tilmeldings-mail og 
telefon-tilmelding) 

- Skoleafslutningen kan evt laves på skolen. Søren kontakter skolen. 
- 1.juledag 10.30, 2. juledag 10.30, søndag efter jul (27.dec) kl 15.00 (evt 

kort med kaffe og en julegodtepose). Nytårsgudstjeneste d. 1/1 fx kl 14.00 
(med kransekage og et lille glas) 

- 1.søndag i advent kl 10.30 (med tænding af af lys i adventskransen) 
- 2. søndag i advent kl 10.30 (Søren har tjenesten i Gislev kl 9.00) 
- 3. søndag i advent kl 9.00 (Mette Sauerberg har tjenesten) 
- 4. søndag i advent som en familiegudstjeneste kl 10.30 

- Fastelavsgudstjeneste d. 14.februar kl 10.30. Detaljerne planlægges med det 
nye menighedsråd 

- Infotavle ved kirkens parkeringsplads ændres og ajourføres (Anna og Søren 
ser på dette) 
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Nyt fra Anna  
- Kursustilbud til førstehjælp med hjertestarter med op til 16 deltagere 

indhentet. 
- Gadeskilt til placering på kirkens p-plads (tages med på næste møde) 
- Kortante (Cecilie adspørges om hun kender en som har lyst til at være vores 

nye kortante) 

Nyt fra Allan  
- Udbyttefrikort har vi fået tillladelse til at køre med. Andelskassen får kopi af 

godkendelse. Dette ordnet. 
- Ang. Honorarer: Henning Bakmand rådspørges og det udbetales primo 

november 

Nyt fra Laura 
- Mail ang. fejl i dåbsbarns fulde navn, i forrige kirkeblad. Fejlen rettes og 

navnet anføres korrekt i næste kirkeblad.  

Nyt fra Birthe 
- Infostander ved kirkegården skal opdateres (tages med på et kommende 

møde) 

Nyt fra organisten  
Intet nyt 

Nyt fra kirkeværge 
Intet nyt 

Nyt generelt 
Intet nyt 

5. Eventuelt 
Intet 

6.  Underskrifter 
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