
Ordinært menighedsrådsmøde 6. oktober 2021 kl. 17.00 i Kirkehuset. 

Der var afbud fra formanden p.gr.a. sygdom. 

Mødt: Line Porting, Søster From, Elise Hougaard, Jette Maja Porting og Kirsten Schmidt. 

Detlef von Holst deltog som provst og Henriette Oxbøll som medarbejderrepræsentant. 

1. Næstformanden bød velkommen, og vi sang: Dybt hælder året. 
2. Vi godkendte referatet. 
3. Vi godkendte dagsorden. 
4. A) Provsten bad os indstændigt om at komme i gang med projektet med præstegården. Provstiet 

ønsker, at vi finder en erstatningsbolig indtil boligen kan stilles til rådighed. Kl. 13.45 på mandag 
mødes provsten med repræsentanter for menighedsrådet og kigger på nogle muligheder. Jette 
Maja Porting og Elise Hougaard står som kontakter til provstiet.  Der skal holdes et møde med 
provsten, Josefine og bygherrerådgiveren. B) vi stiler til stiftet og sender til provstiet, at vi ønsker et 
udfyldningsvalg. Søster følger op. C) Josefine vil være behjælpelig med støtte til den nye kasserer 
og kirkeværge. 

5. Vi stemte til provstiudvalg og stiftsråd. 
6. Line skal lave nye rekvisitionskort og nyt klippekort til Henrik.  Vi tager fat i Josefine m.h.t. timetal 

til organist. 
7. Kirkegårdens toilet rengøres nu kun en gang om måneden. Niels Erland har malet lågerne. Der har 

været brandsyn, og der mangler nogle symboler på oversigtstegningen. Elise tager den. I morgen 
kommer graveren fra Kundby med medhjælper og klipper hække i to dage. Jette bestiller ny kaffe 
og langtidsholdbar kaffefløde/mælk. Der er mellem 10 og 15 store gravsten, der skal fjernes. 
Henriette tæller op i februar.  

8. Kirkeværgen må låne mgh-rådets kort, når der købes ind. 
9. Intet fra formanden. 
10. Kirkebladet: engagere børnefamilierne. Hvad synes I, at vi har at byde på for en ny præst? Søster 

skriver til kirkebladet. 
11. Præsten har bestilt en ny PC fra Kirkeministeriet som aftalt. Der bliver afholdt konfirmandlejr i 

Kirkehuset i uge 45. Allehelgens Dag har vi koncert med VIVA-koret kl. 15.00, Jette laver kaffe. Der 
bliver Lucia i år d. 13/12 kl. 19.99, slikposer deles ud i kirken, præsten skal sørge for at få antal på 
børnene, så Jette og Line kan købe slikposer. Julehjælp: Line laver opslag, Jette hænger op, Kirsten 
sørger for kirkebladet, hjemmesiden og Facebook. 

12. Kassereren fremlagde budgettet. Vi godkendte budgettet. Kassereren fremlagde kvartalsrapporten 
for 3. kvartal. Vi godkendte kvartalsrapporten. Vi vil bede Henrik om en ansøgning. Onsdag henter 
kassereren blanketter, fredag afleverer hun dem til Pernille. 

13. Kontaktpersonen orienterede.  
14. Intet under eventuelt. 


