
Dagsorden til møde i menighedsrådet  
Tirsdag den 2. november 2021 kl. 16.15 i sognehuset  

(Forplejning: Randi) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Velkommen til Nils Holger Ellekilde - præsentationsrunde 
 

3. Økonomi 
- Tilbud 2 vedr. kapel (Uffe) 

- Tilbud på malerarbejde – kapel, kirke, sognehus, sten foran præstebolig (Uffe) 

- Status på udluftning på toiletter og opsætning af lyssensorer (Uffe) 

- Indhentning af tilbud 2 vedr. udendørs projekter ved præstegården (Uffe) 

- Trappe til fyrkælder – regning?  

- Indsamlinger i kirken via mobile pay – separat konto, skilt m. nummer – og 

markedsføring (Randi, Laura) 

- Indkøb af kistevogn samt produktion af ramper - godkendt af regnskabsfører, 

sættes i gang snarest/i år. Anna ansvarlig for indkøb og aftale med tømrer. 

- Ny aftale med Jonas vedr. snerydning november-april 

- Skattepligtigt honorar og skattefri godtgørelse (max 3.850) – hvad, hvem og 

hvor meget? (Lis) 

- Kvartalsrapport og budgetformål pr. 30.09.21 (Henning) 

- Udkast til endeligt budget for 2022 (Henning) 

- Lukket punkt: Lønforhandling, éngangsvederlag (Katrine) 

 

4. Aktiviteter 
- Møde med provst og biskop i Kværndrup mandag den 8/11 om embedsledighed  

- Aktivitetsudvalg – nye idéer/tiltag, ”Syng præsten ind”? (Ena, Katrine) 

- Opgaver i forbindelse med konfirmand-indskrivning og -undervisning 

- Kirkebladet – deadline for næste nummer 5. november, opfølgning på idéer til 

indhold (Præsentation af Nils Holger Ellekilde, info om grandækning, info om 

indsamling til julehjælp, info om julekoncert, kirkekalender) 

- Hjemmesidekursus, tidspunkt (Lis) 

- 1. søndag i advent, forslag – hvis Nils Holger Ellekilde kan: Gudstjeneste kl. 14 

og efterfølgende samling på skolen med sang, æbleskiver og glöck. Opgaver i 

forbindelse med arrangementet. 

- Forespørgsel fra Egebo – bosted for udviklingshæmmede: 

o Ønske om lån af kirken til sang tirsdag den 7/12 

o Ønske om gudstjeneste for Egebo mandag den 13/12 eller onsdag den 

15/12 (en anden dag også en mulighed.) 

- Aftaler om timetal/overarbejde med Lykke og Birte (Katrine) 

- Møde med ansatte om APV (Katrine) 

- Julefrokost december 2021 

- Nye kalendere – hvem ønsker? 

- Julegaver – til hvem og evt. ønsker? 



 

5. Aktuelt – Nyt fra: 
- Nils Holger Ellekilde 

- Anna 

- Lykke 

- Birte 

- Jonas 

- Laura 

- Randi 

- Uffe 

- Marianne 

- Ena 

- Katrine 

- Lis J.:  

o Næste møder 16/11 (konstituering) og 7/12, tidspunkt – 16.15? 

Forplejning 16/11 og 7/12 

 
6. Eventuelt 

 
7. Underskrifter 


