
Menighedsrådsmøde d. 15. maj 2013 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Punkt 8a – udenoms arealer ved kirken 

b. Punkt 10 hedder naturligvis ”evt.” og ikke ”siden sidst” 

2. Siden sidst 

a. Flagstangen til præstegårdshaven er ankommet 

b. Nyt design på kirkebladet – Martin Damgaard vil gerne give et tilbud. Maria kontakter 

Martin og aftaler nærmere og indhenter pris. 

c. Garanti fra orgelbygger Gunnar Husted er kommet ind.  

d. Provstesyn fredag d. 17. maj kl. 11.  Herdis inviterer Finn Johansen 

3. Kvartalsrapport 

a. Gennemgået og godkendt 

b. Budget 2014 gennemgås på næste møde 

4. Tækning på del af stråtaget på sognegården kr. 183.233,75 + maling og kalkning af sognegården 

a. Arbejdet sættes i gang.  

b. Herdis kontakter Peter Leier ang. maling og kalkning 

c. Ny dør og nye vinduer og maling indvendig tages op til provstesyn. 

5. Nyfundne kalkmalerier 24. april – afgjort pr. mail 

a. Mandspersonen i koret kalkes over 

b. De to små (stjernerne og bomærket) bibeholdes  

6. Gravstedsbetalinger (Per Kvist) 

a. Per skal have adgang til relevante konti. 

b. Leif sørger for, at regnskabskontoret har de rigtige kontonumre.  

c. Følges op til næste møde. 

7. Budgetsamråd (Per Henning og Maria Rasmussen) 

a. Provsten appellerede alle menighedsråd til at skrive alle tænkelige ønsker, menighedsrådet 

kunne tænke sig og indsende liste til provstiudvalget inden 15. juni. Punktet sættes på 

næste møde. 

8. Orientering kirken (Godkendelse af krypt) 

a. Det anbefales at der laves et vindue til udluftning fra krypten - godkendt 

8a: Forslaget fra WAD blev gennemgået og godkendt. Arkitekten indsender til provstiet.  

9. Præsten orienterer 

a. Information om årets konfirmation 

b. Aktivitetskalender 2013-2014 udleveres og gennemgås 

10. Evt. 

a. Leif udleverede retningslinjer fra regnskabskontoret 

b. Graverne ansøger om kursus i beskærings-og blomsterbinderkursus – tages op på næste 

møde. 

c. Herdis fremlagde ønske om bevilling af iPads til hele menighedsrådet – tages op på næste 

møde.  


