
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 18.30 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt     Afbud fra: Søren 

2. Økonomi 
- Nyt låsesystem (Uffe) 

Er købt, betalt og installeret uden problemer. Nøgler er uddelt. 

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

Forventer opsætning af trappe efter sommer. 

- Kloakering ved våbenhuset (Uffe) 

Søren Larsen har skiftet i vandlåsen. Dette virker upåklageligt.  

- Indsamlinger i kirken via mobile pay (Randi) 

Udskydes til juni-mødet. 

- Ny PC, indkøb af support, internetforbindelse/Fibernet (Anna og Randi) 

Indlægning af fibernet 796 DKK i graverkontoret eks moms, samt hastighed 50/50 

Der er enighed om at indkøbe ny PC med Officepakke, antivirus samt serviceaftale fra 
NetplansystemDesign  

Desuden enighed om at oprette Graver, Kasser, Formand og Kontaktperson på domænet 
@kværndrupkirke.dk. (Anna sætter dette i gang.) 

- Regnskabsinstruks og vedtægter for kasserer (Henning Bakmand) 

Gennemgået og godkendt af enigt menighedsråd. Underskrevet efter reglerne. 

- Opfølgning på synsrapport af 22.9.2020, resterende arbejder som skal udføres i 
2021 og 2022 (Henning) 

Gennemgået hvilket arbejde som mangler udførsel og som bør sættes i gang snarest muligt. 

Uffe udfærdiger en prioriteret liste. 

- Høje vikartakster, jf. provstiets budgetudmelding for 2022 (Henning) 

Det vedtages at der i Kværndrup Kirke følges Dans Kirkemusiker Forenings satser for 
aflønning, således at PO for aflønning af organist samt basisuddannelse for kirkesanger, når 
vi når det niveau som deres takster følger. 

Referat menighedsrådsmøde Tirsdag d 18.maj 2021 Side  af 1 4



- Genautorisation af IT adgange. Bemyndigelse til regnskabsfører (Henning) 

Autorisation godkendt af enigt menighedsråd 

- Kvartalsrapport pr. 31.3.21, gennemgang af budget formål (Henning) 

Gennemgået og godkendt af enigt menighedsråd. Underskrevet efter forskrifterne.  

- Gennemgang af foreløbigt budget 2022, budget formål (Henning) 

Kværndrup Sogns Menighedsråd, CVR- nr. 23914212, Budget 2022, , Bidrag budget afleveret 
d. 10-05-2021 11:29.  Gennemgået og godkendt af enigt menighedsråd. 

- Økonomimøde med provsten onsdag den 26. maj 2021, kl. 18.30-19.30 (Lis) 

Lis J, Randi og Henning B. Deltager.  

3. Aktiviteter 
- Opstart af voksenkor – hvordan og hvornår (Lis) 

Har været lukket ned siden marts 2020. 

Indendørs korsang venter indtil alle deltagere er vaccineret. Såfremt udendørstemperaturen 
stiger kan der evt laves udendørs kor med gældende restriktioner og afstandskrav. 

- Bygningssyn – fastsættelse af dato og tidspunkt (Lis) 

Forslag til dato: 1. juni ca. kl 10-13, hvor vi mødes ved kirken. (Uffe kontakter Søren ifht 
dette) 

- Udflugt for menighedsråd og ansatte til kirkens skov m.m., efterfølgende 
fællesspisning – evt. formiddag lørdag den 12. juni (Uffe) 

Forslag til tidspunkt: Lørdag d. 12. juni kl 10.  

Forslag til mødested: ved graverhuset. 

Der meldes tilbage til Uffe senest d. 7. juni kl 12. 

- Revidering af vedtægter – udsat til juni-møde (Lis J. og Randi) 

- Gaveregulativ – udsat til juni-møde (Lis P.) 

4. Aktuelt – Nyt fra: 

- Søren (via mail læst af Lis J.) 

Konfirmationer: 28. og  29 aug. 2021. Søren forslår 2 modeller: 

Model 1: Hvis alt er normalt: 18 konfirmanter lørdag, 1 konfirmant søndag (som de hhv. 
har ønsket) 
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Model 2: 9 konfirmanter kl 9.30 og 9 konfirmanter kl 12.30 samt søndag 1 konfirmant kl 
10.30  

Menighedsrådet er enigt om at Model 2 er at foretrække.  

Kirkeblad: deadline 4. juni. : Forslag om Præsentation af hvert enkelt 
menighedsrådsmedlem, til kirkebladet. Personlig baggrund og hvorfor vi gik ind i 
menighedsrådsarbejdet og hvad der interesserer os særligt hver især. (Menighedsrådet er 
meget positivt stemt overfor dette og alle sender et par linjer til Lis J. Inden d. 25.maj, så 
finpudser LIs og sender til Søren) 

Spørgemål ifht personalemøde. Plan for hvornår og hvor ofte? (Menighedsrådet opfordrer 
til månedlige møder en onsdag kl 10-12. Første gang forventes at være d. 2.juni Katrine 
inviterer samt skriver i delekalenderen og her tages også stilling til hvor ofte) 

- Anna, jonas, Lykke og Birte: 

Henvendelse fra nabo Ang. fjernelse af stor gren som rager  fra præstegårdskoven ind over 
taget på et nabohus, med fare for nedstyrtning. Henrik som tog rågereder ned indkaldes. 

På baggrund af en episode der opstod, hvor gravermedhjælper, pga karantæne og graver 
var på ferie, ikke var personale på kirkegården, opstod et behov og ønske fra graver og 
gravermedhjælper om der kan laves en vikaraftale til fremtidig anvendelse. (Katrine vil se 
på dette ifht hvad der kan aftales) 

Viderebringer ønsker om indkøb fra de ansatte:  

- Organistvarmer (tre-delt system) i alt ca 40.000 DKK 

- Nyt system til delekalenderen 

- Anna undersøger mulighederne for evt. leje af ekstra bred kistevogn i tilfælde af behov 
for dette. 

Rågeskræmmer som har været i lån fungerer godt og der ønskes indkøb af denne. 

- Laura 

Ønske om indkøb af hæve-/sænkebord samt ordentlig kontorstol til graverkontorets 
fællesrum. 

- Randi 

Intet ellers. 

- Uffe:  

Vurdering af præstegård mhp. Maling. Menighedsrådet informeret herom.  

Vurdering af kirken ifht kalkning. Uffe kontakter provsten ifht dette. (Se punktmærket 6 
under Økonomi) 

Forslag til renovering af træterrassen ved præsteboligen. 
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- Marianne 

Forslag til at gaveregulativet prioriteres til næste møde. 

- Ena 

Intet nyt 

- Katrine: 

Samler op på de nye ferieregler sammen med personalet. 

- Lis J. 

Intet ellers. 

5. Eventuelt 
Punkter til kommende møder: 
- Forud for budgetsamråd i august 2021. skal der på menighedsrådsmøde gøres drøftelse 

og beslutning af tilbagetrækning af kompetencer til personalenormering ved 
nyansættelser. 

- Fastsættelser af mødedatoer 2. halvår 2021 (OBS Henning B’s datoer.) 
- Evt sommerudflugt 

6. Underskrifter 
- referat fra 14/4 2021. Dette udført.  

Næste møde: Tirsdag 8/6
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