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 Menighedsrådsmøde: torsdag den 18. marts 2021 kl. 16:30     
 

Afbud fra: Ulla, Palle 
Til stede: Frank, Christin, Karen, Asger, Katja, Grith, Birgit, Line 

Pkt.   
1 

D A G S O R D E N  R E F E R A T / B E S L U T N I N G 

1a Bemærkninger til dagsorden Katja har stillingsopslag med til vikar 
mens hun er udsendt. Se under punkt 
2a 

Pkt.
2 

EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Nyt fra præster To konfirmationer 25/4 2021 kl. 10. 
Konfirmationsgudstjeneste 20/6 2021 
med otte konfirmander.  
 
Katja er væk en del væk i april og 
Morten Brøgger er vikar og 
kirkebogsførende i april i de perioder. 
 
Stillingsopslag til vikar for Katja, mens 
hun er udsendt. De ansøgere vi 
allerede har hørt ifm. den nyligt afholdte 
ansættelsesrunde, behøver vi ikke høre 
igen, hvis de søger stillingen. 
Stillingsopslaget eftersendes med for 
kommentarer. Stillingen slås op så 
snart som muligt til prøveprædiker slut 
maj. Katja går fra 1. august 2021.  
 
Havrebjerg.dk – tid for Gudstjeneste på 
søndag d. 21. marts 2021 skal rettes. 

2b Covid-19 status ift. kirkelige 
handlinger, MR-møder, kurser, 
kirkekaffe m.v. 

Ingen ændringer ift. kirkelige 
handlinger. 
Uklare regler for MR møder. 

2c Status på nøgleudskiftning.  Katja har fået ekstra 1 A nøgle og 8 B 
nøgler til vikarer mv. Lås i redskabsrum 
udskiftet. Vi afventer regning. 
 

2d Klage til MR over aften/nat 
belysningen på kirken. 

Vi har undersøgt, hvilke pærer der er 
tale om – det er ikke LED men dog en 
miljøvenlig slags. De slukker til midnat 
og er tændt i vinterhalvåret – muligvis 
skal dette undersøges nærmere. Vi 
følger op på, om det kan gøres mere 
miljøvenligt/billigere. Henvendelsen 
bliver besvaret af Line. 

2e Opfølgning på diverse - skrivelse 
om regler for gravsteder, ny 
bygningssagkyndig 

Det er svært at gennemskue, hvordan 
man skal gribe det an – der er mange 
forskellige udgaver af regler lokalt. Det 
foreslås, at vi har en mere fælles 
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indgående drøftelse. Punktet sættes på 
til et møde, hvor der er mere luft i 
dagsorden – senest inden jul 2021. 
 
Christin følger op mht. 
bygningssagkyndig. 

Pkt.
3 

BESLUTNINGSSAGER:  

3a Fremlæggelse af årsregnskab ved 
Birgit/Asger. Vedhæftet 
indkaldelsen 

Asger og Birgit gennemgår proces, 
regler og metode. 2020 og formentlig 
2021 har været usædvanlige pga. 
covid-19 ift. budget/regnskab. 
 
Gennemgang af årsregnskab. 
Regnskabet er gennemgået og 
godkendt og afleveret med følgende 
stempel: Havrebjerg Sogns 
Menighedsråd, CVR-nr. 14694811, 
Regnskab 2020, Afleveret d. 18-03-
2021 10:15 
 
Budget skal laves for 2022. 
 
Kvartalsregnskab skal på dagsorden til 
MR-mødet den 20. maj 2021. Afholdes 
gerne kl. 15:30 eller 16. 

3b Opfølgning og evt. beslutning på 
tidligere drøftelse af præstebolig, 
kontorforhold samt arbejdsforhold 
i Havrebjerg.  

Stillingen som præst i Havrebjerg har 
ændret sig meget, og opgaverne lokalt 
følger ikke med i samme grad som før. 
 
Vi tænker videre og har løbende dialog. 
Vi sætter det på dagsorden til et 
Menighedsmøde, når restriktionerne 
tillader det.  
 
Forhold omkring tjenesteboligen tages 
op efter Provstesyn den 4. maj 2021. 

3c Graverfunktionen – drøftelse og 
evt. beslutning om samarbejde 

Overvejelser om forskellige justeringer i 
dialog og samarbejde. 

3d Påske. De nuværende 
restriktioner gælder over påske, 
så formentlig intet samarbejde 
med øvrige foreninger i år. 

Påske dugen kommer i brug. 

Pkt. 
4 

EVENTUELT  

4a Vimpel Vi har en vimpel og den er fundet og i 
brug. 

4b Ral/perlesten Der er leveret forkert – vognmanden 
bytter ud.  

4b Oplæsning af referat Løbende 
   
 Mødet slut kl.  18:35 
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Forplejning: Frank har kage med 

Næste menighedsrådsmøde: 15. april 2021 
 
Underskrifter: 
 
Pga. Covid-19 restriktioner er MR-mødet afholdt i forsamlingshuset uden adgang til 
printer. Referatet er derfor efter mødet fremsendt til de deltagende for godkendelse 
og efterfølgende underskrevet af formanden. 
 
 

 
Line Bøgsted Olsen, Formand, 22. marts 2021 
 
 
 
 
 
 

 


