
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde 
tirsdag d. 11/8 i Sognehuset kl. 18.30. 
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Til stede: Afbud fra Mette 

1): Godkendelse af dagsorden. 

    Vi synger: Vejrhøjvisen 

Pkt. 7 udgår, da mødet ikke er afholdt endnu. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

A: Ved næste møde: Har vi nok salmebøger? 

Kirsten Dahl og Jørgen Nielsen har haft et møde 
5. aug. i Hjembæk med Charlotte Skibsted og 
arkitekt, Michael Madsen. Charlotte vil lave en 
køreplan for projektet med kirkegårdsmuren. 
Michael er arkitekt på både kirkegårdsmur, kapel 
til toilet og gulv i Hjembæk kirke. 

Kirsten Dahl var med ved landemode og kreering 
af Detlef von Holst 17. juni. 

Visionssamtale for De ni sogne bliver i Skamstrup 
den 19. august kl. 19.00. Asbjørn Hansen, Kirsten 
Dahl og måske Mette K. Andersen deltager. Gert 
har udarbejdet et billede af et væksthus med 
grønt, åbnet og musikalsk rum til formålet. 

B: Taxa-bilen på ældrecenteret må ikke benyttes 
til kirkebil. Helge Jensen vil undersøge, om vi kan 
benytte andre muligheder. 

3):   Siden sidst: Budgetsamråd  Provstiet vil ansætte en person for tre år mhp at 
igangsætte minikonfirmander m.m. 

Indvendig vedligeholdelse af kirkerne er foreslået 
at høre under provstesyn. 

4):  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

      C: Provstiet ”lektie” færdiggøres. 

      D: Reformationsjubilæet i 2017 

      E: Punkt 5 + 6 fra visionsdag 

      F: Den frivillige betaling fra hverdagsguds- 

        tjenestebespisningen. Hvis den kaldes ind- 

        samling, kan den så forvaltes af Asbjørn? 

A: Både kirkehøjskole og Sommerkirke for børn 
havde fuldt hus. Højskolen sluttede med en 
koncert, som var en fornøjelse (IntsåRing). 

Der blev sagt behørigt farvel til Timon sidst i juli. 

B: Torbenfeldt 23. august kl. 10.30 

Palladiusfest 11. september kl. 17.00. 

Høstfest 20. sept. – Graverne pynter, men der er 
også indbudt til at pynte lørdag kl. 15.00 i 
kirkebladet. 
C: Hvem er vi? Interesse, medindflydelse,  

medejerskab, fornyelse, samarbejde, fællesskab, 
sangglæde. 
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Ønsker: Lettere adgang til kirke for 
gangbesværede (kirkebil). Sorggruppe? 

D: Reformationsjubilæet snakker vi om ved 
mødet før Palladiusfesten.  

E: Erfaringer med fællesskaber og samarbejder 
blev vendt. 

F: Hvis der er nogle, der gerne vil betale noget 
ved fællesspisning, som nu er vedtaget at være 
gratis, vil pengene gå til menighedspleje. 

5): Kasserer: 

A: Hvad er status? 2. kvartalsopgørelse. 

B: Forslag til ændring af køkkenet i 
Sognehuset. Hans Georg belyser gerne emnet 
22/9. 

 

A: Status er, at vi følger planen meget fint. 
Driftsudgifter i alt viser, at vi har brugt 48,14% 
her ved halvåret. 

Helge vil komme med et oplæg til budget 2016 til 
budgetmøde i sognehuset kl. 9.00 den 9. 
september. Budgettet skal være klar til 
november. 

B: Punktet behandles på næste møde. 

  6): Kontaktperson: Ny organist etc. Kristin Lomholt regner med at begynde i 
stillingen som organist 1. oktober. Provstiet har 
spurgt, om man kunne forpligte musikpersonalet 
til at følge præsten, når han/hun afløser i 
nabosognet (Kundby). Jørgen Hass har sat sig ind 
i tingene og tager et møde med Peder Gundersen 
og kontaktperson i Kundby. 

Kristin har opstillet en ramme for sit 
rådighedsbånd. 

Kurt er der ikke de næste to måneder. Måske må 
vi købe noget ekstra arbejdskraft i denne 
periode. 

7): Kirkeværger: Karin B.B. fortæller om 
håndtering af gamle gravsteder. 

 

8): Sognehus: Foldedør. Er på vej (tømrer på ferie) 

9): Eventuelt: 
Næste møde d. 22/9 Vært: Gert 
Oplæsning af referat. 

 

10): Lukket møde.  

 


