
Referat - menighedsrådsmøde onsdag d. 2. maj 2018 
 

Til stede: Benita Espensen, Anette Drost, Helen Raahauge, Jette Christensen, Maja Rosendal Avnbøg, Cindie 
Østertoft, Eva Kristina Mikkelsen samt revisor Kaj Aage Rasmussen under pkt. 2 og 3 
Afbud: Rebecca Aagaard-Poulsen 

 

1. Dagsorden godkendes 
Godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 8, 12 og 13 
 

2. Kvartalsrapport v. revisor 
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt. 
Derudover blev Persondataloven diskuteres. 
 

3. Budget 2019 
Kaj Aage udarbejder modelbudget til MR-mødet d. 13. juni. 
Der skal laves en regnskabsinstruks i løbet af året. 
 

4. Præsten orienterer 
Punktet frafalder, idet præsten har meldt afbud, men sekretæren oplyste, at præsten har lavet en 
oversigt over de traditionelle arrangementer i kirken. 
 

5. Kursus i samarbejde med konsulent, Anita Engdahl 
Formanden samler op. 
Flertallet synes, det havde været rigtig godt. Konsulenten havde gode pointer. 
Ønsker: 
At vi havde haft flere timer til rådighed.  
At vi var kommet i gang med det praktiske arbejde. 
At konsulenten kommer igen efter sommerferien og samler op. 
At konsulenten hjælper os i gang med frivilligkorpset. 

Talte om fælles dag for alle. Sekretæren laver udspil til forslag til aktiviteter og datoer. 
 

6. Frivillige-korps 
Opslag og annoncer giver ingenting. 
Der skal, som Anita Engdahl foreslog, prikkes til egnede emner – muligvis fra de forskellige 
kirkegrupper – med specifikke opgaver. 
Der er brug for hjælp til friluftsgudstjeneste, sogneudflugt m.fl. 
 
Babysalmesang med kaffe bagefter (optimalt med 8-10 deltagere). Cindie taler med navngivet 
emne. 
 
Minikonfirmander – hvem skal undervise? Kirken har pligt til at undervise minikonfirmander. 
Der kan gøres mere brug af konfirmanderne 
 



7. Sender til klokketårn 
Klokkerne vil ikke ringe. Senderen er for gammel, og det er ikke rentabelt at reparere.  
Formanden har fået tilbud på at få ny senderen. Det koster 14.856,-. Tilbud accepteres. 
 

8. Dræning af mark 
Det vurderes, at drænrørene skal skiftes mange steder, fordi de er gennemboret af rødder. Nye rør 
skal lægges oppe fra marken hele vejen ned til åen. Det er igangsat. 
Muligvis kan kirkeforsikring dække. Formanden følger op. 
 

9. Børnekor 
Helen meddeler, at koret holder pause indtil eftersommeren. 
 

10. Strikke-klub 
Et medlem af gruppen vil gerne låse op, såfremt Kristina ikke kan komme 14. maj. 
Én gang om måneden er nok – fire gange før og fire gange efter jul. 
Opstart i september. Muligvis skifte til tirsdage. Det beslutter MR. 
 

11. Personalejubilæum 
Et medlem af personalegruppen har 25 års jubilæum i år.  
Muligheder for opmærksomhed i dén forbindelse diskuteredes.  
 

12. Personale og frivilliges betaling ved arrangementer 
Menighedsrådet og dét personale, der deltager frivilligt på lige fod med menighedsrådet, skal ikke 
betale for at deltage i arrangementer. Og de skal have forplejning i rimeligt omfang. 
 

13. Evt. 
Sogneudflugt 5. sept.: 
Opdate: 
Der er en stiforbindelse mellem Viktoria og kapellet 
Pilgrimsvandrer Dora Nielsen – og evt. et par andre - vil gerne fortælle om dét at være 
pilgrimsvandrer. Maja har kontaktinfo 
Værtskabet skal besættes. Maja begynder på PR 
 
Gavlværelsernes renovering sættes i gang. Formanden indhenter tre tilbud (gulve, vægge, strøm) 
 
Maja, Helen og Rebecca ser på muligheden for at ændre kontorets åbningstider 
 
Formanden har haft kronik om internetbedemænd i flere aviser og reaktionerne har været talrige. 
 
 

14. Næste møde  
13. juni kl. 19.00 
 



15. Godkendelse af referat 
Referatet godkendt kl. 21.46 


