
 
 

BRORSTRUP-RAVNKILDE MENIGHEDSRÅD 
 
 

 
REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE 

 
 

Menighedsrådsmøde 22. august 2013  på provstikontoret   
 

Alle var mødt 
 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.  
2.Kirkegårdssyn 1. Opfølgning af det netop afsluttede kirke- og kirkegårdssyn. 

 
Brorstrup: 
Følgende prioritering blev foretaget. 
A: Omlægning af belægning foran graverhus 
 
Større vandnæse + ny tætningsliste ved dør til graverhus 
 
I forbindelse med udvendig kalkning af sydmur udbedres 
fugtpletter i præsteværelse samt pudsudfald ved bjælker og fodliste 
på vestmur indvendig. 
 
Kirsten Mortensen tager kontakt til elektrikeren ang. rusttærede 
lamper og påkørt lampe. 
 
Belægning lige inden for kirkegårdslåge søges rettet op. 
 
Ravnkilde: 
Flg. Prioritering blev foretaget. 
A: Dør til graverhus udskiftes eller forsynes med ny plade 
 
Det nordøstre hjørnes tagrende på graverhus forsøges rettet op i 
første omgang. 
 
Provstiudvalget søges om tilladelse til at udtynde egetræer ved 
urnegravsteder 
 
Våbenhusets vægflader repareres i overfladebehandlingen 
 
Pudsskader ved kapel repareres i forb. med kalkning. 
 
Tårnuret i Ravnkilde males 
 
På begge kirkegårde konstateredes frost- og svampeskader på 
hækkene og skaderne udbedres 
 
 
  

3.Kvartalsrapport 01.01- 
30.06.2013 

Kvartalsrapporten blev gennemgået og den gav ikke anledning til 
anden bemærkning end at budgettet er stramt 



4. Planlægning af møder til 
efteråret. 

Budgetsamråd 03.09.2013 
 
Næste MR-møde 12.09.13 kl. 19.00 + 
23.10.13 kl. 19.00 + 
07.11.2013 kl. 19.00+ 
15.12.13: Sammenkomst for de ansatte efter gudstjenesten kl. 10.00 
i præstegården  
 

5.Orienteringsrunde:. Formanden: 
Stiftsavis og indbydelser omdelt  
 
Kontaktpersonen: 
Intet 
 
Kirkeværgen: 
Det undersøges om der ved forlængelse af urnegravsteder med 
plane  i plæne kan kræves et minimum åremål på fem. 
 
Kirkegårdsudvalg: 
Intet 
 
Præstegårdsudvalg: 
Intet 
 
Sognepræsten: 
Høstgudstjeneste i Brorstrup 22.09.13 kl. 10.15, med frokost 
bagefter. 
Høstgudstjeneste i Ravnkilde 29.09.13 kl 10.15 med frokost 
bagefter 
Sangaftner 10.10.13 og 14.11.13. 
Minikonfirmand opstart primo sept. med fyraftensgudstjeneste 
03.10.13 kl. 17.00 med efterfølgende fællesspisning 
Adventsgudstjenester som sidste år. 

                                                                                                                                                                                                                     
6. Eventuelt 

På næste møde tages begyndelsestidspunkt for møderne op til 
drøftelse 

   Vagn Wiborg   Jesper Heskjær   Hanne V.Rasmussen   Kirsten Mortensen   Krista Henriksen   Peter Møller 
   Holger Lyngberg   Gerda Hald 

 
For underskrifternes rigtighed attesteres 

Ingrid Secher                                                                                                                              
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