
Der indkaldes til ordinært 

menighedsrådsmøde onsdag 

d. 3. september 2014 kl. 17,00 

i Kirkehuset. 
Mødet er åbent. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst, sang. 

 

2. Godkendelse af referat fra 

menighedsrådsmødet d.13. august 2014.  

 

3. Godkendelse af dagsorden. 

 

4. Hvad sker der på kirkegården? Taletid for 

graver og gravermedhjælp. 

 

5. Punkter fra formanden: 

1) Post + procedure for alskens 

koncert/foredrags/rejsetilbud. 

2) Nyt fra formanden; information om løbende 

sager. 

 

6. Punkter fra næstformand. 

 

7. Punkter fra præsten/sekretæren. 

1) Tines koncert og ”lidt godt til ganen”. Skal vi 

evt. kalde de ”frivillige” ind? 

 

2) Præsten vil gerne høre lidt status på 

indsamlinger/menighedsplejen, samt anbefaler, 

at menighedsrådet laver en liste over to-

månedlige indsamlinger året ud til brug i 

kirkebladet og på hjemmesiden/facebook. 

 

3) Nyt fra præsten – bl.a. 

konfirmander/konfirmandlejr. 

 

 

  

Følgende var til stede: Poul Hurup, Steen Sejer, 

Kirsten Rasmussen, Jette Maja Porting, Kirsten 

Schmidt. Graver og gravermedhjælper. Henriette 

Oxbøll var desuden mødt som medarbejder-

repræsentant.  Ikke mødt: Line Porting, som 

havde meldt afbud, Sanne Arendse Hedegaard og 

Per Eldon. Der var ingen tilhørere. 

Referat: 

1. Formanden bød velkommen, og vi sang: 

Uberørt af byens travlhed. 

2. Vi godkendte referatet fra 130814. 

3. Vi godkendte dagsorden. 

 

4. Graverne fortalte om opgaver på kirkegården 

m.m., vi skal have skrabet jorden af i 1. bed af 

rosenhaven og lagt ny jord på. 

5. 1) Formanden gennemgik posten.  Præsten 

forsøger at få skt. Nikolais juniorkor til at 

medvirke ved gudstjensten  d. 2. søndag i advent. 

2) Intet nyt fra formanden. 

 

6. Intet nyt fra næstformanden. 

7. 1) Det finder Steen og Pernille ud af. Også en 

lille gave/en økologisk kurv. 

 

2) Punkt til næste møde: HUSK KALENDEREN!!!! 

 

 

3) Der er indskrevet to konfirmander til 

konfirmationen i år, og konfirmandlejren bliver i 

uge 47. En udenøs konfirmand, Arthur Backelaer, 

bliver inviteret med på ekskursioner. Præsten 

skal på præstestudietur i dagene: 8., 9. og 10. 

september til Kerteminde. 



8. Punkter fra kasserer. 

 

 

 

 

9. Punkter fra kontaktperson. 

1) En orientering. 

 

 

 

10. Punkter fra kirkeværge. 

1) Beslutning om hvornår kirkelysene skiftes ud, 
hvor store skal de være? 
 
2) Eventuel information om hvilke gravsteder der 
foreligger særaftale for. 
 
3) Status på kirkegård mm. 
 

11. Eventuelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Kristian orienterede om mødet med Jesper 

Herbert-Nielsen og Dorte, og Steen orienterede 

om resultaterne fra mødet med Peder 

Gundersen. Vi afventer. 

9. Brandsynet: Jette beder dem om at komme 

med nogle forslag til andre tidspunkter, så flere 

fra menighedsrådet kan deltage. Vi vil gerne se, 

hvad de har af rapporter fra tidligere syn. 

10. Kirkeværgen var ikke til stede. 

 

 

 

 

11. Steen har ringet til Svanen efter smørrebrød 

til høstgudstjenesten.  

 


