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Afbud: Henrik Guldbrandt Kjær, Lene Nørlund, Hanne Øllgaard, Sinne Dueholm, Inge Nyboe Degn, Solvejg 
Led Sandholm.  

Dagsorden Beslutning 

01 Velkomst - 

02 Appel ved Torben Hellmund 
 

- 

03 Godkendelse af dagsordenen Kirkepladsudvalget, bliver tilføjet under orientering.  
Godkendt. 

04 Orientering ved formanden • Der er aftalt ny løn for koret; en kombination af 
lønstigning og oprettelse af et tillæg for deltagelse i 
korprøve. 

• På budgetsamråd er der foreløbigt godkendt alle 
budgetønsker, pånær salmebøger til 
Beringshaven.  

• Lillian orienterer at der er givet et tilskud til 
Sognehøjskolen på 6.000kr til afholdelse af 
temadag.  

• Påmindelse om at melde afbud til 
menighedsrådsmøderne, i hensyn til bestilling af 
mad.  

05 Evaluering af og opfølgning på 
menighedsmødet d. 01.09. 
 

Punktet drøftes.  
Synspunkter fra menigheden er blevet drøftet.  
Der ligger forældede tegninger og planer på hjemmesiden, 
disse fjernes, da de er misvisende.  

06 Evaluering af Åben kirke En rigtig god dag, stor succes med mange besøgende.  
Stor ros til ansatte og frivillige! 

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

   

 
 

Orientering fra udvalgene m.fl.  

a.  Forretnings- og økonomiudvalg - 

b. Kirke- og ejendomsudvalg - 

c. Aktivitets- og koncertudvalg Hverdagsaften på torsdag. 

d. Liturgiudvalg - 

e. Kommunikationsudvalg Elisa fremlægger oplæg til oprettelse af kommunikationsudvalg 
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f. Børne – og Ungeudvalg Karina tager fat, er kreativ og hårdtarbejdende. 
Møder vedr. høstgudstjeneste.  
Børn og unge holder høstfest på kirkepladsen, med en masse 
aktiviteter. 
Bevilget at Jamie kan deltage i Babysalmesang og 
tumlingemusik.   

g. Bygge- og renoveringsudvalget Byggeudvalget har nu haft besøg af de to kunstnere der er 
foreslået af akademirådet. Det har været to meget forskellige 
oplevelser og tilgange til opgaven, som bliver drøftet på næste 
bygge- og renoveringsudvalgsmøde d. 22.09.  

h. Kirkerenoveringsudvalg Udgår 

j. Menighedsplejen Der er ansat en ny frivillighedskoordinator; Søren Lodberg 
Jensen.  

k. Kirkegårdsbestyrelsen Der er modtaget tilbud på nye ovne. 
Møde om udviklingsplaner. 

l. Kirkepladsudvalg Tilføjet. 
Bedene lægges om, bl.a. med chaussésten i stedet for 
grus.  
Møde med Vestforsyning, om mulighed for flytning af lys 
på kirken.  

m. Valgbestyrelsen Udgår. 

n. Nyt fra præsterne God tur til Grækenland, med et inspirerende indhold og 
kollegialt styrket.  
Konfirmandundervisning opstartet igen.  
Minikonfirmand er opstartet igen, med stor tilslutning.  
Håber på mange deltagere til høstgudstjenesten.  
Erik har indgivet ønske om at stoppe som præst d. 
31.07.2023. 

o.  Nyt fra kontaktpersonen - 

p.  Nyt fra personalegruppen Personalegruppen havde førstehjælpskursus i kirken v/ 
Herle Nielsen.  
Der er en rigtig god fælles opgaveløsning og samarbejde 
om arrangementer og opgaver.  

13 Eventuelt • Menighedsplejen står for juleaftensfejring i 
Sognehuset, men mangler frivillige til at stå for 
aftenen i år.  

 
Underskrifter: 
 
____________________________  _____________________________ 
Lillian Lund Tinggaard                       Erik Ladegaard 
 
_____________________________  _____________________________ 
Niels Arne Christensen   Anette Ejsing 
 
_____________________________  _____________________________ 
Mia Wriedt    Henrik Guldbrandt Kjær 
 
_____________________________  _____________________________ 
Bjarne Frandsen   Elisabeth Bust Villadsen 
 
_____________________________  _____________________________ 
Ellen Ingrid Brokhøj   Hanne Øllgaard Madsen 
 
_____________________________  _____________________________ 
Anette Hoffmann   Henning Byskov   
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_____________________________  _____________________________ 
Inge Nyboe Degn   Lene Marie Dalsgaard Nørlund  
 
_____________________________  _____________________________ 
Torben Nørskov   Sinne Irene Dueholm 
 
_____________________________  _____________________________ 
Solvejg Led Sandholm   Sten Fjordside 
 
_____________________________  _____________________________  
Susanne Holzendorff Nørskov  Torben Hellmund 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


