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Menighedsrådsmøde: onsdag den 12. oktober 2022 kl. 16:00 i 
konfirmandstuen 
 
 
Tilstede: Christin, Frank, Line, Asger, Katja, Stefan 
Afbud: Karen 
 
Pkt.   
1 

D A G S O R D E N  R E F E R A T  

1a Bemærkninger til dagsorden  
Pkt.

2 
EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Nyt fra formanden Opfølgning fra sidst: Kan Havrebjerg 
kirke være med i Kunst og kirker 2023? 
Stefan har rettet henvendelse til 
bestyrelsesformanden for Kunst og 
Kirker, Per Thuesen. Spørgsmålet vil 
blive behandlet i bestyrelsen i 2023 
 

2b Nyt fra præster 
 

Katja: Der er foretaget vurdering af 
præsteboligen. Katja fremlægger på 
næste møde 

2c Nyt fra kontaktperson.  Line – på vegne af 
kontaktperson: Orientering om, 
at Marianne Børgesen er ansat 
som kirketjener i seks uger (til 
13. november). Stillingen er slået 
op med ansøgningsfrist 25. 
oktober – til besættelse primo 
november. 

 Karen, Christin og Katja deltager 
i ansættelsessamtaler. 

2d Nyt fra kirkeværge 
 

 Flagknop er ordnet 
 Katafalken er pumpet 
 Kobling til affugter er smurt. 
 Advents- og vinterbelysning? 

Skal der være det i år – i 
betragtning af energipriserne? 
Punktet behandles på mødet i 
november 

 Beskæring af træer i skellet ml. 
præstegård og nabo: Der er givet 
tilbud fra Slagelse Kirkegårde. 
Line videresender fotos af de 
træer, der er tale om, til Katja. 
Katja kontakter Bent (Slagelse 
Kirkegårde) om pris på 
beskæring 

 Reparation af ringmur. 
Anlægsarbejde i 2022 udsættes 
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til 2023. Småreparationer 
udføres i indeværende år og 
finansieres af driftsmidlerne. 

 Der er set rotter udenfor – 
kirkeværgen har sat rottefælde 
op. Kommunen er adviseret. 

 Energiforsyning: Kirkeværgen 
undersøger alternativer til 
olieopvarmning. Punktet med 
evt. bilag tages op på næste 
møde 

Pkt.
3 

BESLUTNINGSSAGER B E S L U T N I N G 

3a Opfølgning fra mødet 14. 
september: Radonmåling i 
præstebolig. Hvad skal der gøres? 

Der installeres mekanisk ventilation i 
præstekontoret. Kirkeværgen sætter i 
værk asap. 

3b Opfølgning fra mødet 14. 
september: Ny katafalk. 

I forlængelse af APV’en: MR søger 5 
%-midler til ny motoriseret katafalk 

3c Opfølgning: 
Anlægsarbejder i 2021, som er 
udsat til år 2022:  
 Oliering af vinduer og døre i 

præstebolig.  
 

 Anskaffelse af ny alterkalk 
til saft (den, der nu 
benyttes, er fra et såkaldt 
”hjemmeberettelsessæt”). 
Ved Katja og Stefan. 

 
 
 
Kirkeværgen kontakter maleren, som 
træffer nærmere aftale direkte med 
beboerpræsten 

 MR valgte en model. Fmd. 
bestiller den 

3d Afledt af tidligere overvejelser om 
køb af ny præstebolig - vil vi være 
interesseret i køb af et andet hus i 
Havrebjerg? 
 

Emnet blev drøftet og tages op på MR-
mødet i januar 

3e  Gennemgang og godkendelse af 
kvartalsrapport samt budget 2023 
ved Birgit Hjortstrand 

Kvartalsrapport blev godkendt. 
Budget 2023 blev afleveret med flg. 
stempel: Havrebjerg Sogns 
menighedsråd, CVR-nr.14694811, 
Budget 2023, endeligt budget afleveret 
d. 12-10-2022 09:53. 

3f Godkendelse af APV APV blev fremlagt og godkendt 

 EVENTUELT  
4a  På november-mødet skal juletræsfesten 

i forsamlingshuset koordineres med MR 
 Mødet slut kl.   

Forplejning:  Kaffe og øvrige drikkevarer. 
Næste menighedsrådsmøde (konstituerende, dvs. med mødepligt): 9. november 
2022 kl. 16 
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