
Menighedsrådsmøde d. 13. feb. kl. 19.00 

Afbud fra Per Kvist (ferie) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Dagsorden godkendt 

2. Siden sidst 

a. Målsætningerne skal prioriteres og indsendes inden udgangen af marts – tages med 

på næste møde. Formanden foreslår kalkning af sognegård og maling af vinduer skal 

prioriteres højt. Menighedsrådet samtykker. 

b. Kirkegårdens medarbejdere skal på kursus d. 5. marts i Egegård 

c. Kontingent til Mørke Distriktsråd indbetales: kr. 500 

d. Strøm og lys i laden er lavet – vi afventer regning 

e. Lamperne på kirkegården skal indstilles til de lysere tider – præsten kontakter 

graveren 

f. Priserne på projektørerne på kirken er kommet – pr. stk. kr. 2995 (eks montage og 

moms) – menighedsrådet tager beslutningen op på et senere møde, når 

kirkebyggeriet er længere i processen.  

g. Problemet med GIAS er løst, så Per Kvist også kan komme ind 

h. Alterkalken sendes til gørtler af Per Kvist – han forhører sig om en ”lånekalk” 

i. Klaveret er blevet stemt og ordnet 

j. Godkendelsen af orgelombygningen er kommet ind 

k. Kontingent til Menighedsrådsforeningen indbetales: kr. 30 pr/menighedsrådsmedlem 

= kr. 180 + indbydelse til forårsmøde i Aarhus Stift 4. marts kl. 19.  

l. Indbydelse fra Kirkefondet til temamøde d. 19. marts 

m. Mårhullet i stråtaget skal lukkes – arbejdet er bestilt, men kan først gøres når vejret 

bliver bedre 

n. Forespørgsel om fotograf til kirkens konfirmander – menighedsrådet beslutter, at 

fotografen bestilles og betales af konfirmandforældrene.  

3. Indkomne ansøgninger til stillingen som kirkesanger 

a. Tre ansøgere. Ansættelsen tages op på lukket møde 

4. Valg af ny kontaktperson 

a. Jonna vælges 

b. Sekretæren indberetter 

5. Skadeanmeldelse vedr. præsteboligens tag 

a. Niels Peter går videre med sagen til arkitekten 

6. Møller og Faurskovs vurdering for Mørke kirkegård 

a. Mette Fauerskov udarbejder et forslag til oplæg til udviklingsplan – hun kontakter 

menighedsrådet.  

7. Møde med arkitekt Bruno Wium og provst Søren Peter Hansen d. 11. feb. 2013 vedr. kirken 

a. Bruno har sendt referat ud 

b. Fældning af træerne ved kirken tages op på mødet i marts 

8. Kommunikationsoplæg til menighedsrådene 

a. Kirkesiderne i ”8544” trænger til en kærlig hånd – re-designes af Morten Bay-

Mortensen. Præsten tager kontakt til Morten og ”8544” for tilbud.    

b. Annoncering udenfor ”8544” – Præsten ønsker sig en farveprinter: bevilget.  

9. Orientering ved præsten 

a. Karen og Jonna laver mad til børnegudstjeneste d. 27. feb 

b. Provstesyn 17. maj kl. 11 



c. Brandtilsyn på præstegård d. 20. feb. Kl. 13 

d. Per og Jonna deltager på Skole/kirke repræsentantskabsmøde d. 21. feb. på Egegård 

e. Bus er bestilt til ungdomsgudstjeneste d. 7. marts + konfirmandundervisning d. 28. 

feb.  

f. Efter møde med provsten udarbejdes ”game plan” for kirkelivet i Mørke under 

kirkens renovering 

10. evt.  

a. Nationalmuseet har tilsendt overslag for konservering af genstande fra kirkens krypt 

– tilbuddet gælder til 31. dec. 2013 

b. Tilbud fra ”Djurs Grønt” på renovering af trapperne på kirkegården. Vi afventer 

endnu et tilbud, inden vi tager stilling. Punktet tages op på næste møde.  


