
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d.4. april 2017 kl. 18.30 i Kirkely 
 

Tilstede: Eva Kristina Mikkelsen, Helen R. Hansen, Julie Drabe, Benita Espensen, Anette Christensen, Randi 
H. Jeppesen, Cindie Østertoft, Mai Bjerregaard Andersen, Pernille B. Smith 

Afbud: Mogens Arnfeldt, Jette Christensen 

 
1. Dagsorden godkendes - Dagsorden godkendt.  

Tilføjelse af punkt 2a, konstituering af kirkeværge. 

2. Revision af kirkegårdsvedtægter – Skal man kunne reservere/ønske et gravsted? Der skal betales for 
såvel gravplads samt renhold. Reservationen skal fornyes årligt. Der udarbejdes konkret forslag. Det bør 
endvidere overvejes, om der i kirkegårdsvedtægterne skal indskrives regler for blandt andet lyskæder m.m. 
Kirkeværge arbejder videre hermed. 

2 A. Mogens Ahrenfeldt indtræder som konstitueret kirkeværge under Cindie Østertofts sygemelding. 
Cindie Østertoft fortsætter som menigt rådsmedlem. 

3. Vedtægter for sekretær godkendes – Er godkendt 

4. Præsten orienterer – Der er fundet frivillige ledsagere til konfirmandturen. Babysalmesang holder aktuelt 
pause, arbejdsfordelingen bør afklares førend dette iværksættes igen. Efter gudstjenesten skærtorsdag 
serveres småkager og portvin. 

5. Formanden orienterer – Formand, næstformand og kasserer har været til budgetsamråd. Revisor 
deltager ved næste rådsmøde med henblik på at få lavet nyt budget. 

Den 29. og 30. sept. 2017, konfirmandarrangement Luthers nøgle, menighedsrådet skal være behjælpelige i 
forhold til diverse opgaver. 

Provstiet ønsker en personalekonsulent som dækker hele provstiet og som kan være behjælpelig i forhold 
til forskellige personaleopgaver. Der stiles mod en ansættelse omkring 1/7-17. 

Hvorfor fejrer vi påske? Folkekirken.dk har udarbejdet materiale som lægges på vores facebook og 
hjemmeside. 

6. Kirkebøssen – Graver varetager funktionen, dette er aftalt mellem graver og formand 

Hvordan kommer pengene fra kirkebøssen til kassereren?  

7. Skab eller gardiner i sideskibet i kirken – Der ønskes et skab og mulighederne undersøges nærmere. 

8. Farvel til præstesekretæren – Præstesekretæren har sidste arbejdsdag d. 25/4-17.  

9. Hjemmesiden – I Henriks fravær sørger Kristina for blandt andet tilmeldinger. Der skal oprettes autosvar 
som henviser til formand og sekretær. 

Kalender og tilmeldingsfunktion. 

10. APV – VITA er bestilt til at varetage denne opgave og går snarest i gang. Personalet vil blive involveret 
heri. 

Randi og Helen har planlagt MUS samtaler med medarbejderne. 



Helen orienterer. 

Der skal laves stillingsopslag for præstesekretær, Helen og Kristina arbejder videre hermed. 

11. Reklame for forårskoncert – d. 2. maj afholdes forårskoncert, der hænges opslag op i SPAR og boostes 
endvidere på facebook 

12. Farvel til vikar og indsættelse af ny præst 

Maj har sidste ordinære gudstjeneste den 21. maj, varetager herefter konfirmation. Der vil efter 
gudstjenesten være en lille komsammen i våbenhuset. 

Indsættelse af ny Præst d. 4. juni kl. 16  

 

13. Evt. 

14. Godkendelse af referat 

Godkendt. Mødet hæves kl. 21.23 

15. Næste møde tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 18.30 

 

 

 

 
 
 
 

 


