
Referat af menighedsrådsmøde onsdag d. 16. august 2017 kl. 19.00 i 
Kirkely

Tilstede: Randi Hedelund Jeppesen, Benita Espensen, Cindie Østertoft, Helen Raahauge Hansen, Anette, 
Mogens Arnfeldt, Rebecca Maria Aagaard-Poulsen, Pernille Smith 

Afbud: Jette Christensen, Eva Kristina Mikkelsen, Julie Schjerning Drabe 

 

1. Dagsorden godkendes

Dagsorden er godkendt, der indføres yderligere 2 punkter på dagsordnen

2. Kvartalsrapport pr. 30/6-2017 v. revisor Kaj Aage

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt, ingen yderligere bemærkninger.     

Revisor Kaj Aage Rasmussen oplyser at Brandtoft (regnskabsprogram) ønsker, at der vælges en 
administrator – Kaj Aage vælges til administrator på konto 413.

3. Indkøb i RedOffice – hvem køber?

Det er vigtigt, at vedkommende som handler hos RedOffice oplyser navn og formål, dette for at 
synliggøre indkøbene for revisor.

4. Adresser på girokort

Det opleves som et problem, at vores fortrykte girokort er trykt med en tidligere kasserers navn. 
Det besluttes at der laves nye opdaterede girokort, Kaj Aage sørger for dette. Endvidere sørger Kaj 
Aage for, at der oprettes medarbejder NemId til Helen.

5. Præsten orienterer

Der har været forskellige oplysninger om åbningstiderne på kirkekontoret, dette er tilrettet

Der har været en opfordring på babyrytmik – dette er i første omgang afslået

Konfirmandforberedelse – der indkøbes Kristuskrans (armbånd) til dette, Rebecca har god erfaring 
med at anvende dette i konfirmandundervisningen. 

6. Formanden orienterer 

Opstilling og orientering om provstiudvalg d. 21/8-2017

D. 26/8 er der Folkekirkemøde i Århus, det er gratis at deltage

Der har været en opfordring på, at der strikkes klude til dåbsbørnene i Tved sogn. Sættes på som 
et punkt på næste rådsmøde.

Der arbejdes fortsat på at styrke kirke/skole samarbejdet

7. Vurdering af tjenestebolig

Der bliver foretaget skøn af præstegården den 23/8, Mogens g Rebecca deltager.

8. Værelser på loftet i præstegården



Der ytres ønske om, at værelser på loftet i præstegården renoveres, dette skal vi selv finansiere. 
Provstiet frasiger sig umiddelbart økonomisk støtte hertil. Mogens undersøger hvad renoveringen 
vil koste. 

9. Overnatning med konfirmander

Præsten ønsker at arrangere overnatning med konfirmanderne i løbet af deres 
konfirmationsforberedelse, rådet er enige i, at dette er en god ide.

10. Halloween-gudstjeneste fredag d. 27. okt.

Der er ønske om halloweengudstjeneste og Rebecca er allerede i gang med at arrangere dette. 
Der er taget kontakt til såvel skolen som organist med henblik på involvering af 
nærmiljøet/børnene.

11. Friluftsgudstjeneste

Der er friluftsgudstjeneste d. 20/8 kl. 10 med efterfølgende frokost.

12. Sogneudflugt

Mogens deltager

13. Dåbsfri(e) søndag(e)

Det vedtages, at der indføres dåbsfrie søndage og det bliver den sidste søndag i måneden. 
Dåbsfrie søndage vedtages for at tilgodese flertallet af menigheden.

14. Hverdagsgudstjenester

Der er bred enighed i rådet om, at hverdags- og fyraftensgudstjenester er et godt tilbud til 
menigheden. Rebecca vil arbejde videre hermed.

15. Lyd i Kirken

Lydanlægget er serviceret og det skulle virke upåklageligt. 

Menighedsrådet og præsten ønsker endvidere at der kan afspilles musik via anlægget. Mogens 
kontakter firmaet og forhører sig vedr. dette.

16. Planlægning og struktur under ferie, herunder vikardækning

Punktet diskuteres på næste personalemøde idet punktet især vedrører personalet. Helen sørger 
for dette.

17. Kalkning af graverhus samt fjernelse af buske omkring graverhuset

Der er indhentet tilbud på kalkning af graverhus og fjernelse af buske hvilket iværksættes.

18. Katte på kirkegården – opfølgning

Vi har snakket med kattens værn om mulige tiltag og det besluttes for nu, at der ikke kan gøres 
yderligere.

19. Infoaften om forsøg i Stiftet d. 4. sept.

Hvis nogen har lyst er det muligt at deltage.

20. Eventuelt 

Budgetsamråd d. 30/8-17, Benita deltager



Høstgudstjeneste d. 24/9-17

21. Godkendelse af referat

Referatet er godkendt

22. Næste møde 

Næste rådsmøde er den 20/9-17 kl. 18.30 i Kirkely

Mødet slut kl. 22.04


