
Referat fra ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 17,00 i Kirkehuset. 
 
Følgende var til stede: Poul Hurup, Steen Sejer, Per Eldon, Kirsten Rasmussen, Jette Maja Porting, Line 
Porting og Kirsten Schmidt. 
Henriette Oxbøll var mødt som graver og medarbejderrepræsentant, Kristian Krøger var mødt som 
gravermedhjælp. 
Sanne Arendse Hedegaard Møller var fraværende. 
Der var ingen tilhørere. 
 
Referat: 
 
1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Dagen går med raske fjed”. 
2. Vi godkendte referatet fra menighedsrådsmødet d. 3. september 2014. 
3. Vi godkendte dagsorden. 
4. Graveren og gravermedhjælperen orienterede om kirkegården. Rosenhaven er ryddet og næsten 
genetableret, vi mangler lige potentil. Vi har desværre stadig Cypreslus, men der er sprøjtet. Vi har brug for 
en mand i en uge i november for at få lagt gran på, og kan få en fra Holbæk kirkegård. Der er lagt an til ny 
askefællesgrav, og vi skal have Rasmus Juhl Christensen ind. 
5. 1) Formanden har bestilt 10 stk. mini-håndbog for menighedsrådsmedlemmer. 
6. 1) Hvis containeren kan få lov at stå i nogle dage, skal Kristian nok rydde op. 
2) Næste gang aftaler vi, hvornår containeren skal leveres. 
3) Vi gør ikke videre m.h.t. skilt til Kirkehusets parkeringsplads. 
4) Status på hussvamp Kommer i forb. m. det lukkede møde. 
7. 1) Vi fastsatte indsamlinger indtil december 2014: 
Beholdningen samt sept-okt. Går til Kirkens Korshær og juletræ til Elnebjerg. 
Nov.-dec.: red barnet. 
Jan.-feb.: Menighedsplejen. 
Mar.-apr.: Folkekirkens Nødhjælp. 
Maj-juni: Menighedsplejen. 
Juli-aug.: Frelsens hær? 
Sept.-okt.: Menighedsplejen. 
Nov.-dec.: Red barnet. 
Kollekten til Nytårsdag er fra officiel side øremærket til Bibelselskabet. 
2) Graver + vikar tæller, Poul skriver på sogn.dk. 
3) Præsten spørger Bent Oxbøll om koncert d. 26. april 2015. Spisning? Evt. aftenkoncert?  Vi vil gerne have 
Viva-koret til at synge julen ind d. 2. søndag i advent. Vi holder gudstjeneste kl. 14,00, koncert kl. 15,00 og 
kirkekaffe bagefter. 
8. 1-2) Vi holder ekstraordinært mgh. møde og lukket møde efter det åbne møde. 
9. Jette har taget hul på medarbejdersamtalerne. Hun aftaler nærmere med Poul Hurup om at samarbejde 
om det.  
10. 1) Lysene skal kasseres, når stumperne er 30 cm høje. 
2) Der er en gammel aftale om, at kirken vedligeholder overlærer Kristoffersens gravsted. 
3) Punktet blev behandlet under pkt. 4. 



4) Kirkeværgen forelagde provstiets ønsker om betaling for at nedlægge gravsteder. Vi finder provstiets 
krav om at tage betaling for at nedlægge et gravsted for moralsk forkasteligt, og nægter at tilslutte os 
ordningen. Per skriver sine punkter ned til Poul, som skriver sit svar til provstiet. 
5-7) Kirkeværgen orienterede. 
8) Kirkeværgen opfordrede os til at kigge på belysningen inde i Sankt Nikolai kirken (lavenergi, som ser 
pænt ud) 
11. Vi holder visionsmøde efter menighedsrådsmødet d. 5. november. Mgh-møde kl. 16,00, visionsmøde m. 
spisning kl. 18-20. 
 
Derefter var mødet lukket. 
 
Alle underskrev protokollen efter det lukkede og det ekstraordinære møde. 


