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 Indledning v/ Inge Thomsen Afbud fra Tinne Bertelsen, Pia Otte Jørgensen, 

Gert Husum, Anna Bach og Julie Robinson 

(suppl.) 

 

 Dagsorden:  

1.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2.  Godkendelse af referat fra sidste menig-

hedsrådsmøde. 

Godkendt med små præciseringer 

3.  Budget 2018 (Bilag 1,2,3) Godkendt Bidrag budget afleveret d. 30-05-

2017  10:18 

 

4.  Lukket Punkt Se separat referat. 

1.  Kirketjenerstilling Formanden orienterede om situationen med  at finde 

en ny kandidat til 100%  kirketjenerstillingen. Den 

indstillede Susanne Andersen blev godkendt til an-

sættelse snarest. 

2.  Fastsættelse af sidste menighedsrådsmøde i 

2017 

Sidste menighedsrådsmøde i år fastsat til d. 21.11. kl. 

19.00 

3.  Ansøgninger: KFUM soldaterhjem ( Bilag 

4) 

Der gives afslag. 

4.  Belysning Der foreligger tilbud om udskiftning af eksisterende 

elpærer til LED lys. Det er relativt bekosteligt, men 

investeringen vil hurtigt kunne tjenes ind pga. strøm-

besparelse. Udskiftningsarbejdet ønskes iværksat 

snarest. 

 

5.  Ny salmebog med 100 nye salmer Ved senere revision af budget 2018 ansøges PU om 

37500,- til dette nye tillæg. 

6.  eventuelt  

Kirkesyn 19.6 15.15 efter gennemført præstegaards-

syn  forinden (HR +AB) 

Sidste fernisering af kunstudstilling i kirkeåret op til 

1. søndag i advent,  foreslås fremrykket til 12.11.17 

 

Mikael Byrial Jensen takkede for velkomsten i præ-

steboligen på Følvænget. 

 

Henning Thomsen: Et nyt bagerlaug til bagning af 

småkager til kirkekaffen er opstået i kirken. Udvik-

lingen følges. 

 

Der blev præcisreret , at der ved servering af vin ved 

markeringer også skal være mulighed for 

vand/sodavand/kaffe om ønsket. 

Vi sætter løbende fokus på at tilpasse mængden af. 

kaffe/the/brød m.m., så spild undgås. 

 

Eftersom altergangen, som fremført af Adelina 

Baleanu, for kirkegængere også har et meditativt 



 

 

element i sig, vil organist Marianne Haldrup løben-

de  være opmærksom på det musikalske udtryk under 

altergangen. 

 

 

Referent: Søren Ohlsen 

 

Mødet slut kl. ______21.00__________ 

 

Servering og oprydning: Arne Sloth Kristoffersen, Søren Ohlsen 

 

 

BILAGSLISTE 

 

Nr. Modt. Beskrivelse 

1 30.5.17 Budget 2018  

2 30.5.17 Budget formål 2018 

3 30.5.17 Budget art 2018 

4 10.5.17 Ansøgning vedr. sommerlejr 

6   

 


