
Referat fra menighedrådsmødet tirsdag den 13. april 2021. 

Afbud fra Anna, Søren, Laura, Marianne 

1. Godkendelse af dagsorden 
      Godkendt 

2. Godkendelse af Enas indtræden i menighedsrådet som menigt medlem.  

Det er godkendt, at Ena Kirkegaard indtræder som menigt medlem af 
menighedsrådet 

3. Rettelse i referat fra mødet 16/3 vedr. urnenedsættelse – jf mail fra Anna 19/3. 

Det præciseres, at gravermedhjælper kan nedsætte urne på hverdage. Pga 
ansættelsesforhold skal det i weekender foregå ved graver i forbindelse med 
allerede planlagte kirkelige handlinger 

4. Økonomi 
- Udskiftning eller reparation af låse i kirken - status (Uffe) 

Udskiftninger af låse er sat i gang. 

- El/teknik-hullet – ny trappe (Uffe) 

Der er indhentet tilbud på udskiftning af trappen til teknikrummet.  

Pris ca 35.000,- inkl. Moms 

- Kloakering ved våbenhuset (Uffe) 

Uffe har haft lokal håndværker til at se på problemet. Han foreslår, at der i første 
omgang udskiftes vandlås. Uffe følger op på dette. 

- Gaveregulativ (Lis P.) 

Udsat til mødet i maj. 

- Indsamlinger i kirken via mobile pay? 
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Der kan evt benyttes boks-MobilPay.  

Beslutning vedr dette udsættes til mødet i maj hvor Henning B. deltager 

5. Aktiviteter 
- Børneattester – status (Randi) 

Der er nu børneattest på alle i menighedsrådet. De opbevares i aflåst skab på 
kontor ved sognehuset 

- Status på samtaler/forventningsafstemning med de enkelte ansatte (Katrine) 

Katrine vil i nærmeste fremtid indkalde de ansatte enkeltvis til samtale/
forventningsafstemning 

- Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. revidering af vedtægter 

Vedtægterne skal revideres. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Lis J. 
og Randi til det, og vil blive fremlagt på mødet i maj for resten af 
menighedsrådet. 

- NB! Indledende budget-samråd, Kirkeladen, er aflyst dette forår 

6. Aktuelt – Nyt fra: 
- Søren: Intet nyt 

- Anna: Intet nyt   

- Lykke: Lis J viderebragte en hilsen fra Lykke med Tak for opmærksomheden fra 
menighedsrådet ved hendes 50 års fødselsdag 

- Laura: Intet nyt 

- Randi: Intet nyt 

- Uffe: Har forsøgt at deltage i virtuel møde for Kirkeværge, men pga tekniske 
vanskeligheder blev mødet ikke gennemført 

- Marianne: Intet nyt 

- Ena: Intet nyt 
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- Katrine: 

På forespørgsel fra gravermedhjælper anmodes om indkøb af verticalskærer. 
Pris ca. 6000 

Der er besluttet at den må indkøbes. 

Katrine har deltaget i virtuel møde ”Ny i menighedsråd". Mødet for 
kontaktpersoner er udsat 

- Lis J.: Intet nyt 

7. Eventuelt 

8. Underskrifter 

Næste møde: Tirsdag 18/5
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