
Menighedsrådsmøde d. 9. jan. 2013 kl. 19.00 

1. Godkendelse af dagsorden 

a. Dagsorden godkendt 

2. Siden sidst 

a. Sogneaften om kirkens renovering sættes på aktivitetsudvalgets dagsorden – evt. februar 

b. Formanden efterspørger tilbud fra Elspareservice på oplysning af kirken, som var på besøg i 

efteråret. Formanden kontakter 

c. Det nye system, GIAS, kører udmærket. Dog kan graveren ikke få adgang – Per undersøger 

d. Kirkegårdskonsulenten har været på besøg. Forslagene diskuteres i rådet, når de kommer 

ind fra konsulenten 

3. Revisionsprotokollat 

a. Blev gennemlæst og underskrevet 

4. Budget  

a. Er godkendt med bemærkninger – vi formulere målsætninger for hele valgperioden. 

Indsendes til provstiudvalget senest 31. marts 

b. Målsætninger: Renovering af kapel, etablering af ny affaldsplads, renovering af 

graverfaciliteter, rep. af stråtag, omlægning af de resterende trapper på kirkegården 

c. NP og Per indhenter tilbud på omlægning af trapperne på kirkegården op om kirken 

5. Orientering ved kassereren 

a. Årsregnskabet 2011 er kommet retur og godkendt – ingen bemærkninger 

b. Det nye regnskabskontor: 

i.  Aftale underskrevet om overdragelse til regnskabskontoret 

ii. Menighedsrådet underskriver nye regnskabsinstrukser  

6. Honorar for vurdering af Kirkevej 30B 

a. To regninger er modtaget (kr. 5.000 + kr. 3.081) 

7. Faktura fra Nationalmuseet – arkæologisk undersøgelse 

a. Kr. 25.379,03 – betales  

8. Overslag fra Nationalmuseet – Røntgenundersøgelse af fund i krypten 

a. Overslag på kr. 52.000 – regningen kommer senere  

9. Kirken; tømning af krypten, stillingtagen vedr. kalkmalerier 

a. Tømning af krypt – krypten er nu helt tom og skal stabiliseres 

b. Kalkmalerier i kirkens kor: 

i. Tilbud om genskabelse af dekorationer: kr. 260.300 (ekskl. moms) 

c. Kalkmalerier i kirkens hvælv: 

i. Våbenskjold: Kalkes over  

ii. Ræv og gås: Bevares 

iii. Enhjørning: Bevares 

iv. Overslag på istandsættelse af de to dekorationer: kr. 287.875 (inkl. moms) 

d. Prioriteret: 1)Genskabelse af dekorationer i kirkens kor + Sikring af malerierne ud fra det 

oprindelige tilbud (mørkere firkant) 2) istandsættelse af ræv/gås + enhjørning. Flertallet i 

menighedsrådet var enige om denne prioritering.   



e. Arkitekten rådspørges mht. tørring af kirkerummet i forbindelse med kalkningen – vi skal 

være opmærksom på en evt. ekstraregning 

10. Præsten orienterer 

a. Fælles ungdomsgudstjeneste i Røndehallen d. 7. marts. Vi skal selv stå for transport – 

menighedsrådet bevilliger bus 

i. Bus bevilliget 

b. Børnegudstjeneste d. 30. jan. 

i. Køkkenhjælpe Jonna og Karen 

c. Ønske om tydeligt husnummer på sten ved præstegården 

i. Graveren og præsten finder en løsning 

d. Fastelavn 

i. Køkken: Karen, Herdis, Per, Mai-Britt 

ii. Indkøb: Leif 

iii. Tønder, udklædning: FDF 

e. Mangler i præstegården udbedres hurtigst muligt. NP kontakter HUJ 

f. Ønske om ny postkasse – bevilliget. Per indkøber  

11. Evt. 

a. Valg af ny kontaktperson – tages op på næste møde 

b. Alterkalk trænger til at komme til gørtler – den er meget vakkelvorn. Per undersøger 

c. Ny kirkesanger til Mørke. Opslag i lokalavisen og på jobnet – ansøgningsfrist d. 4. feb. + 

samtaler søndag d. 17. feb. efter gustjenesten. Ansættelse fra 1. marts 

d. Ønske fra graveren om at få strøm og lys i laden – bevilliget. Per kontakter elektrikeren 

e. Lamperne på kirkegården skal tjekkes af elektriker  - Per kontakter 


