
Referat fra menighedsrådsmøde 
Tirsdag den 2. november 2021 

 
     (Afbud fra Laura) 

 
 

1. Dagsorden er godkendt. 
 

2. Velkommen til Nils Holger Ellekilde. 
Præsentation af medlemmerne i menighedsrådet.  
 

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

Fortsat kun et tilbud – afventer fortsat yderligere tilbud. Punkt til kommende møde 

 

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

(Uffe) 

I henhold til referat fra præstegårdssyn er der indhentet et tilbud på ca. 20.000 

DKK inkl. moms til indendørs malerarbejde i præstegården.  

Tilbuddet accepteres. 

Udendørs malerarbejde skal udsættes til forår. 

 

- Status på udluftning på toiletter og opsætning af lyssensorer (Uffe) 
Punkt sættes på til kommende møde  

 

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

Der er indhentet 2 tilbud på udendørsprojekter (fjernelse af træer ved huset, 

buske ved konfirmandstuen, terrasse).  

Tilbud fra Entreprenør Søren Larsen accepteres. Pris ca. 60.000DKK.  

Arbejdet skal først påbegyndes i 2022. 

 

- Trappe til fyrkælder  

Opgaven blev afsluttet i forår 2021. Der er endnu ikke modtaget regning på 

projektet. Uffe rykker for regning. 

 

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

markedsføring (Randi, Laura) 

Annoncering vedr. indsamling via mobile pay til bl.a. julehjælpen er lagt på 

kirkens facebookside og andre relevante facebooksider. Der kommer desuden 

indlæg i kommende kirkeblad. Skilt med QR er endnu ikke kommet. 

 

I forår 2022 er der indsamling til folkekirkens nødhjælp. Der bakkes op om, at 

konfirmanderne deltager i indsamlingen. 
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-  Indkøb af kistevogn samt produktion af ramper - godkendt af 

regnskabsfører, sættes i gang snarest/i år.  

Kistevognen er demonstreret og rampe er modtaget. Anna ansvarlig for indkøb 

og aftale med tømrer om produktion af miniramper ved dørtrin (hoveddør, 

bagdør, kapel). 

 

- Ny aftale med Jonas vedr. snerydning november-april 

Det er vedtaget, at Jonas også for 21/22 skal varetage snerydning. Katrine 

udformer ny kontakt for dette. 

 

- Skattepligtigt honorar og skattefri godtgørelse (max 3.850) 

Det besluttes, at formand og kontaktperson får skattepligtigt honorar. 

Kasserer ønsker ikke skattefri godtgørelse. 

Kirkeværge modtager skattefri godtgørelse. 

 

- Kvartalsrapport pr. 30.09.21, gennemgang af budgetformål (Henning) 

Gennemgået og godkendt af et enigt menighedsråd.  

Underskrevet efter forskrifterne 

 

- Udkast til endeligt budget for 2022 (Henning) 

Kværndrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 23914212, Budget 2022. Endelig 

budget afleveret d. 26/10-21 kl. 14.44. Gennemgået og godkendt af enigt 

menighedsråd. 

 

- Lukket punkt: Lønforhandling, éngangsvederlag (Katrine) 

Drøftet. 

 

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

Dagsorden: Embedsledighed. 

Afbud fra Laura og Katrine. 

 

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

På forslag fra N. H. Ellekilde arbejdes der mod en præsentation/velkomst ved 

arrangementet på skolen 1. søndag i advent efter gudstjenesten. N.H. Ellekilde 

drøfter forslaget med Lykke. (se senere) 

 

- Søndag d. 14.11 er der indsættelse af Nis Holger Ellekilde i embedet 

Øvrige planlagte arrangementer er: 

18.11 Orgelkoncert kl. 19 og 9.12 Julekoncert med musikskolen kl. 18. 

Der er enighed om og budget til, at der kan planlægges aktiviteter i kirken for 

2022. Aktivitetsudvalg N. H. Ellekilde, Lykke, Katrine og Ena. 
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- Opgaver i forbindelse med konfirmand-indskrivning og - undervisning 

N. H. Ellekilde har lagt plan for konfirmandindskrivning og har bestilt transport i 

forbindelse med undervisningen. 

 

- 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) 

Lis har fået udsættelse af deadline til 14.11. Indlæg om ovenstående sendes til 

Kaare. 

 

- Hjemmesidekursus, tidspunkt (Lis) 

Kan efter ny melding fra Carsten Dybkjær først gennemføres i uge 47 eller 

senere. Der er endnu ikke fundet en dato, hvor alle kan. 

  

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

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

forbindelse med arrangementet.  

Sted: Skolens gymnastiksal, Randi kontakter kaffedamerne, menighedsråd 

mødes kl 10 til borddækning. 

Der arbejdes mod, at Nils H. Ellekilde laver en præsentation af sig selv og 

vælger et par sange ved arrangementet på skolen. N.H. Ellekilde drøfter 

forslaget med Lykke.  

 

- Forespørgsel fra Egebo – bosted for udviklingshæmmede: 

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

Det godkendes. 

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

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

Det besluttes, at det planlægges til 15.12 kl. 13, hvis tidspunktet passer 

Egebo. 

 

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

Der kan forespørges vedr. merarbejde til både Lykke og Birte ved behov.  

 

- Møde med ansatte om APV (Katrine) 

Katrine har afholdt møde om APV med de ansatte. 

 

- Julefrokost december 2021 

Julefrokost for ansatte, menighedsråd, hjælpere og partnere planlægges til d. 

17.12 kl. 18. 

Ena og Jonas planlægger dette. 

 

- Nye kalendere – hvem ønsker? 

Der bestilles kalendere til dem, der ønsker. 

 



- Julegaver – til hvem og evt. ønsker? 

Lis sender mail ud ang. ønsker. 
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5. Aktuelt – Nyt fra: 
- Nils Holger Ellekilde 

Glæder sig til arbejdet og føler sig godt modtaget. 

 

- Anna 

Der er skadedyr ved vaskeskab. Skadedyrsbekæmpelsen er involveret. 

 

- Lykke.  

Der er behov for varme ved orgel. Der undersøges mulighed for fodmåtte med 

varme og evt hynde med varme til bænk. Punkt sættes på til kommende møde. 

 

- Birte 

Intet nyt 

- Jonas 

Intet nyt 

- Laura 

Intet nyt 

 

- Randi 

Rengøring af konfirmandstuen og kontor er bestilt. 

 

- Uffe 

Holder øje med præstegården, mens den står tom. Der skal indkøbes riste til 

skakt ved kældervinduerne, da pindsvin falder deri. Punkt sættes på til kommende 

møde. 

 

- Marianne 

Intet nyt 

 

- Ena 

Hilsen fra lederen af musikskolen med tak for, at der nu er hjælpere ved 

børnekoret. 

 

- Katrine 

Intet nyt 

 

- Lis J.:  

o Næste møder 16/11 (konstituering) kl 19. 

7/12 – 16.15. Forplejning 16/11 Laura og 7/12 Anna. 
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6. Eventuelt 

 
7. Underskrifter 
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