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REFERAT FRA MENIGHEDSRÅDSMØDE 

 
 

Menighedsrådsmøde 14.august 2014  på provstikontoret   
 

Afbud fra Gerda Hald og Kirsten Mortensen 
 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt, .  
2. Kvartalsrapport 01.01. til 
30.06.2014 

Gennemgået og gav ikke anledning til bemærkninger, dog søges 
Stiftet om lov til et ekstra afdrag på 86.000,00 kr. således at 
restgælden er betalt ind sådan som det var forudsat i budget 2014. 
Provstiudvalget søges om tilladelse til at anvende bevilgede midler 
på anlægssiden på 10.000,00 kr. til andet formål. 
Det undersøges om graverlønningerne er konteret korrekt i forhold 
den procentvise fordeling på budget 2014  

3.Personaleforhold. 
Beklædningsgodtgørelse 

Da menighedsrådet forventer at medarbejderne der gør tjeneste i 
kirken, møder i mørkt tøj stilles der mørkt tøj til rådighed. Fornyelse 
sker efter en konkret vurdering ved kontaktpersonen. 
Kontaktpersonen gør medarbejderne opmærksomme på de 
skattemæssige regler. 

4. Status og opfølgning på 
kirke- og præstegårdssyn 

De synsudsatte arbejder på kirkerne er sat til udførelse ligeledes er 
det aftalt, at de synsudsatte arbejder i præstegården udføres i 
efteråret. 

5. Status på opgaver ved 
sommermødet 

Opgaverne blev fordelt 

                                                                                                                                                                                                                     
6. Orientering fra møde vedr. 
strukturmøde, strukturdebat 

Peter orienterede om møde i kommunikationsgruppen 28.08.2014 og 
mødet i visionsgruppen 4. sept. 2014 

7. Ajourføring af årshjul Forud for kirkegårdssynet møde i kirkegårdsudvalget sammen med 
graver.Møde i kirkegårdsudvalget med graver i jan./febr.med 
drøftelse af flg. års budget 
 

8. Visionsdebat i MRD. 25. aug.  Udsættes til senere jf. pkt. 6 
9. Punkter til næste møde 1) Fremtidens kirkegårde 

2) herunder dialog om den løbende kirkegårdsdrift 
10. Evt. Vagn undersøger i FLØS vilkårene for udbetaling af flere tillæg 
11. Orienteringsrunde Formanden: 

Indbydelser og tilmeldinger omdeltes 
 
Kontaktpersonen: 
Organistens ansættelsesbevis på plads 
 
Kasserer: 
Kassebeh. pr. 14.aug. 2014: 467.679,53 kr. 
 
Kirkeværge: 



Fraværende 
 
Sognepræsten: 
Orienterende møde for kommende konfirmander og deres forældre 
 
Udvalgene: 
intet 
 

  
    

 
 

Vagn Wiborg   Jesper Heskjær   Hanne V.Rasmussen     Krista Henriksen   Peter Møller 
        Holger Lyngberg  

 
 

For underskrifternes rigtighed attesteres 
Ingrid Secher                                                                                                                              
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