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REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE 

 
 

Menighedsrådsmøde 12..september 2013  på provstikontoret   
 

Alle var mødt 
 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt.  
2. Opfølgning på kirkegårdssyn Træfældning på Ravnkilde kirkegård godkendt af provstiudvalget. 

 
Kirkegårdslamperne på Brorstrup kirkegård afrenses for rust og 
males. 
 
Den påkørte standerlampe på P-plads ved Brorstrup kirke udskiftes. 
 
Hævning af kirkekronerne i Ravnkilde kirke udsættes indtil efter 
nytår. 
 
Per Wibe Sørensen anmodes om at komme med en pris på reparation 
af vægge, loft og skabe i våbenhus ved Ravnkilde kirke, samt rep. af 
kirkegårdslamperne i Brorstrup. 
 
Nedløbsrør ved våbenhus i Ravnkilde udskiftes, dør til graverhus i 
Ravnkilde repareres med ny frontplade, udskiftes, ny vandnæse på 
dør i graverhus i Brorstrup. 
 
Der afventes en pris på opretning af belægning foran graverhus i 
Brorstrup. 
 
Krista, Jesper og Holger fremlægger på næste møde forslag til enten 
rep. af alterbægrene i Ravnkilde eller anskaffelse af nye. 
  

3.Installation af 
opvaskemaskine i køkken på 
provstikontor 

Peter fremlagde tilbud på opvaskemaskine på 3.500,00 kr. 

4. Vedligeholdelsesplan, 
præstegård 

Præstegårdsudvalget kommer med forslag til plan inden 01.02.2014 

5.Høstgudstjeneste Alle aftaler på plads 
                                                                                                                                                                                                                     
6. Optimering af hjemmeside 

Menighedsrådet ønsker at optimere hjemmesidens funktion. Jesper 
indvilgede i at være hjemmesideansvarlig og IT-udvikler 

7. Regnskabsrapport for 01.01.- 
31.08.2013 

Regnskabsrapport for perioden blev gennemgået. Resten af året 
kræver også påpasselighed. Vagn, Peter og Holger udarbejder 
ansøgning til provstiet om ekstra ligning til uforudsete udgifter. 

8. Orienterings punkter Formanden: 
Orientering fra budgetsamrådet og om idemøderne i provstiet. 
Forskellige indbydelser omdelt. 
 
Kontaktperson: 



Intet 
 
Kassereren: 
Udflugten kostede ca. 9.500,00 kr. for 25 deltagere 
 
Kirkeværge: 
Intet 
 
Sognepræsten: 
Orientering om minikonfirmander, konfirmander, gospelworkshop 
for børn samt en julekoncert med PUST den 17.12.2013 i Ravnkilde. 

9. Næste møde Der afholdes møde m.h.p. afstemning til provstiudvalg den 
10.10.2013 kl. 18.30 på provstikontoret 

 
    

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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