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Menighedsrådsmøde: onsdag den 10. marts 2022 kl. 16:00 i konfirmandstuen 
Regnskabsmøde – derfor med mødepligt. 
 
Tilstede:  
 
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 Nyt punkt 2 f: Organist Dennis Wenzel 
har fået nyt arbejde. Orientering om 
stillingsopslag mm. 

Pkt.
2 

EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Nyt fra præster Katja er i kontakt med dem, der skal 
konfirmeres den 24. april. 
Ulla: Første debatmøde før bispevalget 
er blevet afholdt. 

2b Fyret i præsteboligen skal skiftes. 
Nyt fyr eller ny varmekilde, f.eks. 
luft-til-vand? 
Kirkeværgen orienterer. 

Det gl. fyr gik ud 1-4 gange i døgnet. Da 
det var force majeure, blev det besluttet 
at skifte ud og vente med 
overvejelserne om anden varmekilde. 
Det nye fyr fungerer udmærket iflg. 
beboerpræsten aka. Katja. 

2c Nøgler til ansatte: Hvem har 
nøgler, hvor mange af hver slags 
har vi tilbage osv. Katja orienterer. 

Det blev undersøgt, hvem der har 
nøgler til hvad. 
Katja laver en komplet liste til næste 
møde. 

2d Handlingsplan ved sygdom i 
personalegruppen. Hvem 
kontakter hvem? Har vi vikar for 
kirketjener? 

Ved sygdom kontaktes 
kontaktpersonen. 
Personalesituationen, herunder 
vikardækning for kirketjener, overvejes. 

2e Bevilling af betalingskort til Katja 
og kirketjener. Er det gået i orden? 

Kortene er bevilget og aktiveret. 

2f Ansættelse af ny 1. organist Dennis Wenzel har fået ny stilling i 
Vordingborg pr. 1. april. Der er 
afskedsreception efter højmessen i 
Sct.Peders den 20. marts. Der er 
udarbejdet stillingsopslag og stillingen 
er slået op. Der er desuden udarbejdet 
en tidsplan med ansøgningsfrist 25. 
marts. 

2g Kollektliste Kollektliste for 2021-22 er givet til 
kordegn, som sender til præsterne 
forud for gudstjenesten 

2h Gospelkoncert på søndag den 13. 
Hvem gør hvad? Grith orienterer. 

Kor på 21 pers. Kommer til opstilling 
14.30. MR giver frugt og drikkevarer. 
Marianne sætter frem. Arrangementet 
er omtalt de sædvanlige steder. 

Pkt.
3 

BESLUTNINGSSAGER  

3a Regnskab Godkendt med flg. stempel: 
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3b Kontaktperson: Christin ønsker at 
trække sig, men bliver i rådet. Vi 
skal finde en ny kontaktperson. 

Christin stopper pr. 31/3.  
Karen blev valgt som ny kontaktperson 
pr. 1. april 

3c Godkendelse af tilbud på 
etablering af 2 staudebede syd for 
indgangsparti til kirken, samt 
plantning af 3 stk. Japansk 
søjlekirsebær. 

Forslaget godkendes under 
forudsætning af, at 
kirkegårdskonsulenten er blevet 
inddraget samt, at økonomien til 
vedligehold ikke ændres. 

3d Katafalk-situationen i Havrebjerg. 
Har vi, hvad der kræves? Den 
kommende kontaktperson 
undersøger regler for son lade 
gøre en APV med kirketjeneren i 
forhold til løft/ikke løft af kister. 

Menighedsrådet vil gerne med i en 
samlet ansøgning til provstiet om 
anskaffelse af el-katafalk. 
Kontaktpersonen gennemfører APV 
mhp. handlingsplan. 

3e Sammenlægning af 
menighedsrådene i Havrebjerg og 
Sct. Peders? Opfølgning på 
drøftelse fra sidste møde og 
endelig beslutning 

Punktet udsættes 

3f Projekt præstegård. Opfølgning 
fra sidst og beslutning om videre 
forløb 
 

Punktet udsættes 

3g Hvordan skal reglerne være vedr. 
hunde på kirkegården? 
 

Punktet udsættes 

3h WiFi i konfirmandstuen – og 
domænenavn 

Koster 2000,- + abonnement. 

3i Klima screening i kirken den 16. 
marts kl.10. Hvem medvirker? 
 

Kirkeværge + Karen deltager 

 EVENTUELT  
4a Stormøder forud for bispevalget: 

Hvornår finder de sted? Hvem vil 
med den 6. april i Sorø? Det 
kræver tilmelding i god tid. 

Kristin, Karen, Asger tilmeldes via 
kordegnen. Birgit afregner 
deltagerbetaling 

 Mødet slut kl.   
Forplejning:  Kaffe og øvrige drikkevarer. 
Næste menighedsrådsmøde: 6. april 2022 kl. 16 
NB! Kan vi slutte ½ timer tidligere den 6. april, dvs. 17.30? Nogen af os skal videre 
til bispevalgmøde i Sorø kl. 18.30 samme aften. 
 
Underskrifter: 
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