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Afbud: Anette Ejsing (mødte frem til pkt. 9), Inge Nyboe Degn, Hanne Øllgaard Madsen, Torben Hellmund 
gik efter behandling af pkt. 5. 

Dagsorden Beslutning 

01 Velkomst  

02 Appel ved Solveig Led Sandholm  

03 Godkendelse af dagsordenen Tilføjelse til dagsordenen: Pkt. 4 udvides.  

04 Orientering ved formanden Formanden orienterer:  
- Henning er valgt som suppleant for Bjarne i 

ejerforeningen. 
- Liturgien godkendt på sidste MR – godkendt af 

Biskoppen.  
- Ansøgning om midler til uddannelse af kor – 

godkendt af FU 
Ole ansøger om at udtræde af menighedsrådet pga. 
helbredet.  
Ansøgningen er imødekommet af Menighedsrådet. 
Ole forlader mødet.  
Der afholdes skiftligt valg om Formandsposten: 

- 11 stemmer for Lillian 
- 1 blank stemme 

Der afholdes skriftligt valg om næstformandsposten: 
- 10 stemmer for Lene 
- 2 blanke stemmer 

05  Johnny Adsersen orienterer om de 
økonomiske muligheder ved renovering af 
kirke og sognehus, og der træffes 
beslutning om prioritering af de enkelte 
lokaliteter. 

Johnny gennemgår planerne, med priser og muligheder for 
besparelser.  
Der er usikkerhed omkring priserne, grundet den 
nuværende situation i byggebranchen.  
Priserne er fra tilbudsindhentning fra 2016, men som er 
prisindeksreguleret til april 2022-niveau.  
Det foreslås at kontakte Tilgængelighedsudvalget hos 
kommunen vedr. handicapadgang mm.  
Der er tilslutning til at arbejde videre med oplægget til 
kirken, inkl. opførelse af ekstra handicaptoilet.  
Sognehuset udskydes til næste menighedsrådsmøde, efter 
medarbejderinddragelse.  

 PAUSE 

06 Nedsættelse af byggeudvalg og drøftelse 
af udvalgets kommissorium. 

Lene fra visionsudvalget orienterer om at der skal 
nedsættes et byggeudvalg. 
Det foreslås at udvalget skal bestå af fem medlemmer.  
Derudover inviteres Elisa med som administrativ tovholder 
og Klaus som medarbejderrepræsentant. 
Udvalgets opgaver: Kontakt til arkitekter, orienterer 
menighedsrådet, forberede beslutninger som træffes på 
menighedsrådsmøder.  
Niels Arne, Lillian, Bjarne, Henning og Sten vælges som 
medlemmer. Lene er suppleant for Lillian.  
Lillian indkalder til første møde. 

07 Status på køb af ejerl. nr. 1. Endelig 
godkendelse af lejeaftale og udkast til 
købsaftale. Bilag. 

Bygningssyn er udmøntet i en synsrapport med en del 
K’er. Dog er den generelle tilstand af huset overordnet set i 
ordentlig og ikke til bekymring.  
Aftalerne er nu sendt til advokaterne. 
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08 Forslag om (gen)oprettelse af 
Kirkepladsudvalg. Valg af medlemmer fra 
menighedsrådet til udvalget. Bilag 

Udvalget er blevet nedlagt på et tidligere tidspunkt, men 
det anses nu som relevant at få genoprettet udvalget da 
der er planer om forandring og forbedring af bl.a. 
kirkepladsen.  
Bjarne gennemgår forslaget fra kommunen.  
Bjarne, Sten og Klaus vælges til udvalget. 
Bjarne tager kontakt til kommunen.  

09 Lukket punkt.  
Bilag. 

Lukket.  

10 Forøgelse af koncertbudget med 8.000 kr. 
Bilag. 

Koncerten kan gennemføres indenfor det eksisterende 
budget i Aktivitets- og koncertudvalget. 

11 Ansøgning fra Tuba om økonomisk støtte. 
Bilag. 

De er hidtil støttet årligt af Menighedsplejen. 
Derfor afslås ansøgningen.  

12 Himmelske dage i Roskilde den 26.-29- 
maj 2022. Bilag 

Det besluttes at Inge Damgaard og Lisbeth undersøger 
priser, muligheder og interesse. 

13 Ansøgning om støtte til tværkulturel kristen 
sommerlejr 2022. Bilag. 

Der støttes med 2.000kr.  

 
 

Orientering fra udvalgene m.fl.  

a.  Forretnings- og økonomiudvalg  

b. Kirke- og ejendomsudvalg Ejerforeningen; NAC er valgt som formand for bestyrelsen. 
Der er gennemført provstisyn og der afventes rapport. 

c. Aktivitets- og koncertudvalg Skærtorsdag; Påskemåltid.  
Lars planlægger koncerter.  

d. Liturgiudvalg  

e. Kommunikationsudvalg  

f. Børne – og Ungeudvalg Inviterer til organisationsmøde  
Inviterer til børnepassermøde med foredrag 

g. Visionsudvalg Nedlægges 

h. Kirkerenoveringsudvalg  

i. Klokkespilsudvalg Nedlagt 

j. Menighedsplejen Årsmøde d. 24/4 

k. Kirkegårdsbestyrelsen Har været Indledende budgetmøde 
19/4 kommer lystændingsanlægget på Ege 

l. Valgbestyrelsen  

m. Nyt fra præsterne  

n. Nyt fra kontaktpersonen  

o. Nyt fra personalegruppen  
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Eventuelt 

Fællessang under åben himmel ved Tvis mølle søndag, 
med deltagelse af kirken ungdomskor. 
Mangler frivillige - der bliver søgt via kirkesiden og FB.  

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


