
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 28. november 2017 kl. 19.00  

 

Til stede: Kirsten Krab Koed, Jon Pugholm, Birthe Godthåb, Marianne Fruergaard, 

Henrik Fjelsted, Leif Jensen og Birthe Ømark. 

 

Afbud fra Kirsten Sørensen. 

Sang: Du som gi´r os liv og gør os glade 

 

1. Orientering fra  

a. Sognepræsten 

• Der er tilmelding til afslutning med minikonfirmanderne 

 

b. Leif 

• Der kommer en ny varmepumpe inden Jul. 

 

2. Status over kommende P-plads på kirkebakken 

Der er nu lavet en købsaftale vedr. P-pladsen på Kirkebakken med overtagelse 1. 

december 2017. Rådet søger om en tillægsbevilling på 180.000 kr. til budgetåret 

2019. Anlægsarbejdet går i gang til foråret. 

 

3. Kvartalsrapport og regnskabsinstruks 

Sonja gennemgik kvartalsrapporten pr. 30. september 2017, som herefter blev 

godkendt og underskrevet. 

 

Ændringer til budgettet er gennemgået, og endeligt budget for 2018 er afleveret til 

Provstiet den 18. oktober 2017 kl. 12.44. 

 

Regnskabsinstruksen blev underskrevet.  

 

4. Evaluering af fællesmøde og Anderledes Gudstjeneste 

Jon var mødeleder til fællesmødet og gav udtryk for, at der er en træls stemning til 

disse møder. Rådet diskuterede medlemmernes opfattelse af mødet, og foreslår, at 

der kun holdes ét fællesmøde om året. Rådet diskuterede ligeledes en 

sammenlægning af menighedsrådene, men tiden er ikke moden hertil.  

Anderledes Gudstjeneste var en fin oplevelse med god opbakning. Arrangementet 

kan evt. gøres lidt kortere. Der var ligeledes god tilslutning i Sognehuset. Vi prøver 

med et lignende arrangement til foråret. 

 



Der var ikke stor tilslutning til BUSK Gudstjenesten, og Kirsten vil snakke med 

spejderne om en evaluering heraf.  

 

5. Sognehuset 

Der har været udfordringer i forbindelse med rengøring. Rådet diskuterer emnet 

samt om der evt. skal gøres noget. Kunstloftet bedes om et fast tidspunkt til 

rengøring. 

 

6. Kommende koncerter og arrangementer 

Der er Julekoncert den 7. december. 

Og Julekoncert med koret den 12. december med efterfølgende gløgg og æbleskiver 

i Sognehuset. Jon og Marianne deltager. 

 

Afslutning med minikonfirmanderne er 14. december. Der serveres pasta og 

kødsovs. Henrik og Birthe Ø. deltager.  

 

1. januar serveres kransekage og mousserende vin i våbenhuset. Birthe G. hjælper.  

 

7. Møder i første halvår 2018 

Møder afholdes som følger: 

15. marts kl. 16.30 – regnskabsmøde  

13. juni kl. 16.30 

 

8. Valg af formand 

Jon fortsætter som formand. 

 

9. Valg af næstformand 

Birthe Ø. fortsætter som næstformand. 

 

10. Valg af kirkeværge 

Birthe G. er kirkeværge. 

 

11. Valg af kontaktperson 

Jon fortsætter som kontaktperson. 

 

12. Valg af kasserer 

Marianne fortsætter som kasserer. 

 



13. Valg af sekretær 

Birthe Ø. fortsætter som sekretær. 

 

14. Eventuelt 

Rådet beslutter at købe et podium til brug ved bl.a. kirkekoncerter. 

 

Jon har fået tilbud på udskiftning af elpærer i kirken til LED-lys samt lysdæmper til 

en pris på ca. 12.000 kr. + moms. Vi beslutter at udskifte elpærerne med LED-lys.  

 

Kirsten beder om, at der bevilliges gardiner til præstegården – i vinduerne ud mod 

gårdspladsen. Rådet er positivt stemt overfor forslaget, og emnet tages op i 

præstegårdsudvalget. 

 

Birthe Ø. køber julegaver til Kirsten K., Leif, Rikke, Kirsten S., Inger, Jens Kolind og 

Else Marie.  

 

 

Underskrevet af Jon Pugholm, Henrik Fjelsted, Kirsten Krab Koed, Marianne 

Fruergaard, Birthe Godthåb og Birthe Ømark. 

 


