
Referat af menighedsrådsmøde 
tirsdag den 7. juni kl. 19 i Sognehuset. 

Fremmødte: 
Kirsten Krab Koed, Kirsten Hougaard, Birthe Korsbæk, Ragna Kolind, Ejvind Sørensen og Birthe Ømark. 

Afbud fra: Vagner Bjørn og Leif Jensen

Salme valgt af Kirsten H.: Du, Herre Krist.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 

2. Meddelelser fra:
◦ Sognepræsten:

• BUSK Gudstjeneste afholdes den 30. oktober kl. 11.
• Friluftsgudstjeneste i legeparken den 16. juni. Ragna laver hæfte med salmer og 

Kirsten H. kopierer ca. 50 eksemplarer. Birgit Lyby deltager også.
• Der er allehelgens-gudstjeneste i alle tre kirker den 6. november.
• Der er dåbstræf den 11. september, og arrangementet afsluttes i Sognehuset med 

pølsehorn og pizzasnegle.
• Konfirmationerne er afsluttet, og det er gået godt. 

◦ Formanden:
• De 8 punkter fra Teknisk Forvaltning er nu i orden. Tæthedsmåling er ok, og 

resultatet af energi- og tæthedsmåling er sendt til Søren Pagter. Ragna har sendt 
drifts- og vedligeholdelsesplan til ham.

• Kirsten har talt med arkitekten vedr. 1-års eftersyn af huset. Rådet diskuterer 
mulighederne for at få en godtgørelse fra arkitekten vedr. de 8 punkter fra Teknisk 
Forvaltning. Godtgørelsen kan evt. opnås via advokatbistand og med begrundelse i 
dårlig rådgivning.

• Kirsten har fået tilbud fra Botex vedr. gardiner. Prisen er 3.625, og Kirsten har 
godkendt tilbuddet.

• Birthe K. fortæller om væsner i middelalderens overtro onsdag den 2. november.
• Der afholdes sangaften i efteråret med Kirsten Frandsen og hendes mand samt Jakob 

Græsholt.
• Elna Sørensen har spurgt, om vi vil deltage i Danmissions basar i oktober. Rådet 

diskuterer sagen og beslutter at sige nej.
• Rådet beslutter at købe voksduge til bordene i Sognehuset.
• Konfirmanderne køres med taxa, da busplanen er lavet om.

◦ Øvrige medlemmer:
• Ejvind har deltaget i erfamøde for kontaktpersoner. Det var et godt møde, og Ejvind 

orienterede bl.a. om arbejdsgiverrollen.
• Rådet udtrykker stor ros til Kirkebladet.

3. Vedtægter for Sognehuset (udsat ved sidste møde)
Ragna og Kirsten H. har lavet udkast til vedtægter, som er udsendt til rådet. Rådet diskuterer og 
vedtager vedtægterne. Rådet vedtager, at prisen for leje af Sognehuset er 200 kr. for en aften/et 
arrangement. Vedtægterne udleveres til lejere sammen med nøglen.

4. Præstegårdsudvalget v/Ejvind
Jens Nielsen ser på garagen og finder en løsning. 

Ejvind kontakter den landmand, der har piletræer ved præstegårdshaven for at finde et tidspunkt til 
at aftale, hvad der skal fjernes. Jens, Ejvind og Kirsten K. deltager i mødet. 

Der opsættes en ny flagstang. 

Gulve skal slibes, og det er aftalt med håndværkerne.

Skorstensafdækning er utæt, og det skal laves snarest. Ejvind rykker Karin for svar. 

5. Høstgudstjeneste den 25. september kl. 9.30
Høstgudstjenesten falder sammen med initiativet "Fyld Danmarks kirker". Gudstjenesten 
annonceres på hjemmesiden og i avisen samt via husstandsomdeling. Kirsten K. og Ragna laver 
annonce. Spejderne inviteres til at deltage. Der er kaffe og rundstykker i Sognehuset efter 
gudstjenesten. Vi aftaler at holde et møde for at aftale nærmere. 

6. Eventuelt
Intet.
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Underskrevet af:
Kirsten Krab Koed, Birthe Korsbæk, Kirsten Hougaard, Ragna Kolind, Ejvind Sørensen og Birthe Ømark.
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