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Menighedsrådsmøde: onsdag den 14. september 2022 kl. 16:00 i 
konfirmandstuen 
 
 
Tilstede: Karen, Christin, Asger, Birgit, Stefan 
Afbud: Line, Frank, Katja, Bjarne 
 
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  
Pkt.

2 
EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Nyt fra formanden 
 

Orienteringsmøde om provstestillingen 
20. september kl. 17.30 i Sogneladen, 
Herrestræde 1C, Slagelse  

2b Nyt fra kontaktperson. Kontaktpersonen har været til 
netværksmøde for kontaktpersonerne i 
Havrebjerg og Slagelsekirkerne 

 Den nye kirketjener, Birgitte, har 
netop fået nyt deltidsarbejde, 
som er foreneligt med 
kirketjenerarbejdet 

2c Nyt fra kirkeværge 
 

Kirkeværgen syg, intet nyt. 

2d Nyt fra præster Intet nyt 

2e Havrebjergnyt: Der var fejl i 
august-udgaven. Hvad gør vi for 
at undgå det? 

Forslag: På MR-møde op til deadline 
gennemgås det relevante kirkestof, som 
skal med.  
Asger, Katja og Stefan samler stoffet 
denne gang. Deadline 9. oktober. 

2f Den tidligere formand, Line 
Bøgsted har ved en fejl betalt 
abonnement for telefon til 
kontaktperson 

Menighedsrådet har tilbagebetalt 
beløbet 

2g Menighedsrådet har modtaget det 
endelige ligningsbeløb for 2023 fra 
Slagelse provsti. Budgettet 
tilrettes og indberettes efter næste 
MR-møde 

 

Pkt.
3 

BESLUTNINGSSAGER  

3a Opfølgning på Radonmåling i 
præstebolig. Hvad skal der gøres? 

Punktet udsættes 

3b Opfølgning på APV:  
 Indkøb af ny dims til at 

binde flagsnoren fast med 
på flagstangen, da den 
gamle er løs 

 
Er klaret 
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 Ny samlemuffe til 
affugteren, da den gamle 
ikke er til at få af 

 Ny katafalk 

Er klaret 
 
 
Opfølgning på næste møde 

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

præstebolig.  
 Dankort til Birgitte – hvor 

langt er vi med det? 
 

 Anskaffelse af ny alterkalk 
til saft (den, der nu 
benyttes, er fra et såkaldt 
”hjemmeberettelsessæt”) 

 
 
 

 Kirkeværgen følger op på sagen 
 

 Der anskaffes Dankort efter 
næste konstituering (for hele MR 
skal underskrive aftalen) 

 Der anskaffes en ny. Katja og 
Stefan ser på mulighederne og 
præsenterer dem for MR, før der 
træffes beslutning om indkøb 

3d Opfølgning/debat om, hvad vi vil 
gøre ved gårdspladsen foran 
præsteboligen 
 

 Punktet udsættes til næste møde 

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

 MR går videre med 
overvejelserne på næste møde 

3f Beslutning om evt. deltagelse i 
Kunst og kirker 
 

 Havrebjerg kirke vil gerne 
deltage i 2023. MR-formanden 
orienterer arbejdsudvalget for 
Kunst og Kirker. 

3g Vi får besøg af Fangekoret til 
februar - hvem tager sig af 
kontakt, PR mv.? 

 Omtales i Havrebjerg Nyt. Asger 
kontakter Grith, som har haft 
ansvaret, før sin sygemelding 

3h Godkendelse af protokollat for 
regnskab 2020-21 

Gennemgået og godkendt med enkelte 
uddybende kommentarer 

 EVENTUELT  
4a Karen deltager på 

Diakonikonference på hotel Vilcon 
den 4. oktober. MR afholder 
deltagerudgiften 

 

 Mødet slut kl. 17.45  
Forplejning:  Kaffe og øvrige drikkevarer. 
Næste menighedsrådsmøde: 12. oktober 2022 kl. 16 
 
Underskrifter: 
 
 

 


