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2021-2022 nr. 5 

Menighedrådsmøde torsdag d. 12. april 2022 kl. 18.30- 20.30 i Kirkely 

Afbud: Torben Kristensen, Rebecca Aagaard-Poulsen, Kaj Åge Rasmussen, Lasse Arendt, Lonni Aabye 

Fraværende:  

 

Dagsorden 

Ordstyrere 

Bent, Holger, Ingolf, Lasse, Lonnie, 

Meiken, Torben 
 

Referat 

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

Menighedsrådsvalg 

 

1) 6. april skal Stiftsadministrationen 

vide, hvem, der er formand for 

Valgbestyrelsen. 

OBS Vi har ikke ændret på 

Valgbestyrelsen ved sidste 

konstituering, så den består af 

Torben Kristensen og Tanja Grube 

Madsen 

2) 19. april. Sidste frist for 

bekendtgørelse af orienteringsmøde 

ved de faste gudstjenester, på 

Sognets hjemmeside og i de stedlige 

dagblade eller lokalaviser. 

3) 2. maj. Sidste frist for 

Valgbestyrelsens indtastning i 

Valgsystemet af antallet af 

menighedsrådsmedlemmer, der skal 

vælges i det enkelte sogn. 

4) 10. maj Orienteringsmøde  

”Menighedsrådet skal afholde 

orienteringsmøde. Orienteringsmødet 

skal afholdes sammen med det årlige 

menighedsmøde, der afholdes som 

led i menighedsrådets arbejde med 

det kommende års budget og 

1) Torben er formand, sekretæren sender besked 
Sekretæren laver opslag. 

2) Sekretæren sørger for formidling 

3) Medlemmerne sendes til Stiftsadministrationen, 

(sekretæren) 

4) orienteringsmøde om valg samt menighedsmøde 

den 10. maj kl. 19.00 i Kirkely 

5) Lasse Arendt Kristensen, Lonni Aabye, Torben 

Kristensen, Holger Thomsen, Meiken Hammer, Bent 

Rejnholt Andersen, Ingolf Rotbøll genopstiller ikke 
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aflæggelse af regnskab for det 

foregående år.” 

5) Det er vigtigt at vide, hvem, der 

forlader Rådet ved næste valg, og 

hvem der bliver, samt hvad man vil 

gøre for at besætte mulige ledige 

pladser 

Næstformanden 

Samarbejdsmøde i Provstiet 2. april kl. 

10.30 

 

Mødet aflyst 

Kirkeværgen 

Aftale med Mogens Arnfeldt? 

Indtil videre klarer Rådet selv opgaverne. 

Kontaktpersonen 

Minikonfirmandlærer 

Der skal ikke opslås en stilling, når det 

drejer sig om et afsluttet forløb på 

under et års varighed. 

Sættes på dagsordenen i juni. 

Kirkegården Marianne Hansen 

Møde Fælleskirkegårdsudvalg 28. marts 

kl. 3 i Kirkeby. 

Ønske fra graveren om et møde vedr. 

mulig forskønnelse af kirkegården samt 

plan om udsættelse af renovering af 

kummer på kirkegården. Ingolf og Holger 

holder møde med hende i næste uge. 

Kirkegårdslederen inviteres til junimødet for at 

præsentere sit forslag. 

(Punkt på dagsordenen) 

Det skal præciseres, hvad der indkøbes blomster. 

(Meiken kontakter kirkegårdslederen) 

 

Kommende mødedatoer (tirsdage kl. 

18.30-20.30) 

1. tirsdag i hver måned. I maj også den 3. maj til 

klargøring af valg/menighedsmøde den 10. maj 

Eventuelt 

 

Intet 

Fremtidige møder Møde med Fyns Stift den 16. juni  

 

 

Agenda marts 2022 

Emne Opfølgning 

Årshjul - Rebecca og Sofie 

 

 

Samarbejdsaftale - Lonnie? 

 

Aftalen gennemgået 
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Koncert kontrakter? 

 

 

Rengøring af orgel? 

 

Der igangsættes en byggesag 

Status på forfaldne opgaver - Rebecca og 

Holger 

 

 

Minikonfirmand underviser 

 

Stillingen skal ikke slås op, når der er tale om et 

afsluttet forløb på under ét års varighed. 

 

 

 

 

Underskrifter: Bent Rejnholt Holger Thomsen 

 

 

 Meiken Hammer Ingolf Rotbøll 

 


