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Konstituerende menighedsrådsmøde: onsdag den 9. november 2022 kl. 16:00 
i konfirmandstuen (NB! Mødepligt) 
 
 
Tilstede: Karen, Frank, Asger, Birgith, Stefan 
Afbud: Katja 
 

Pkt.   
1 

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

1a Bemærkninger til dagsorden Nyt pkt. 2g Nyt fra kasserer 

Pkt.
2 

EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Nyt fra formanden • Opfølgning på sidste møde: PU 
efterlyser uddybende 
kommentarer til 
revisionsprotokollatet, som 
fremsendes til PU. 

• Opfølgning fra mødet 14. 
september: Ny katafalk. 
 

2b Nyt fra præsterne 
 

Intet nyt 

2c Nyt fra kontaktperson. • Ansættelse af ny kirketjener, 
Karin Andersen, pr. 7. november 

2d Nyt fra kirkeværge 

 
• Status på olie: Der skulle være til 

året ud 

• Kirkeværgen undersøger 
alternative energikilder (punktet 
tages op i februar) – I samme 
forbindelse undersøges 
muligheder for besparelse på 
kirkens belysning, herunder 
”timer” til advents-/julebelysning 

• Tømrer: udskiftning af dør og 
isolering af væg i børneværelse. 
Tømreren kontakter Katja 

• Ringmuren: Småreparationer bør 
udsættes til frosten er væk. 
Anlægsmidler til formålet 
videreføres til 2023 

2e Herefter: valg til tillidsposter 
Valg af: 

• Formand (hemmelig 
afstemning) 

• Næstformand (hemmelig 
afstemning) 

• Kontaktperson 

• Kirkeværge 
• Kasserer 

 
 

• Stefan: 4 stemmer; Asger: 1 
Stefan genvalgt 

• Line enstemmigt genvalgt 
 

• Karen genvalgt 

• Frank genvalgt 

• Asger genvalgt 
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• Sekretær 
• Underskriftsberettiget 
• Bygningskyndig 

 

• Stefan genvalgt 

• Asger og Stefan 

• Mogens Moritzen (Kopp, Sorø) 

2f Gennemgang af vedtægt for 
kirkeværge, kasserer, 
kontaktperson 

• Udsættes til januar, hvor også 
forretningsorden revideres 

2g Nyt fra kasserer • Julegaver til ansatte (Asger tager 
sig af det) 

• Materialeeftersyn: Kasserer og 
regnskabsfører følger op på 
kasseeftersyn. 

Pkt.
3 

BESLUTNINGSSAGER B E S L U T N I N G 

3a MRs kommentarer til 
revisionsprotokol 

• MR opdaterer regnskabsinstruks 
efter konstituerende møde 
09.11.22 og indfører 
beløbsgrænser i bilag 8 

• Primobeholdning af frie midler pr. 
01.01.22 korrigeres med 
45.330,- 

3b Opfølgning på anlægsarbejder i 
2021, som er udsat til år 2022:  

• Oliering af vinduer og døre i 
præstebolig. 

• Beskæring/delvis fældning 
af træer i 
præstegårdshaven. - Tilbud 
fra Slagelse Kirkegårde. 

 
 

• Præstebolig: Oliering af vinduer 
og døre: er udført 

• MR søger 5%-puljen om midler 
til arbejdet (Line formulerer en 
ansøgning) 

 
 
 

3c Der er foretaget vurdering af 
præsteboligen. Katja fremlægger 
resultatet 

Udsættes til januar. 

3d Belysning i/ved kirken i december. 
Skal kirken være oplyst, og i 
hvilket tidsrum? 

Der tændes lys i kirken i 
adventssøndagene og juledagene samt 
nytår (Asger skriver notits om det på 
Havrebjergs Facebookgruppe). 

3e MR Minihåndbog m. kalender 
2023 kan bestilles – hvem vil have 
den? 

Der bestilles 4 stk. 

 EVENTUELT  
4a Til januar-mødet: 

• Opfølgning på tidligere 
overvejelser vedr. 
præstebolig 

• Gennemgang af 
Kollektformål og hvilke 
gudstjenester der samles 
ind til hvad. 

 
Udsættes til januarmødet 
 
 
Udsættes til januarmødet 
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• Fastlæggelse af 
møderække for 2023. 
 

• Vil MR takke ja til at 
overtage en grøn 
messehagel fra Sct. Peders 
kirke? Anne-Gro får den 
renset hos Selskabet for 
Kirkelig Kunst. 

• Lucia 3.søn. i advent. 
Hvem gør hvad? 

 
 
 
 
 

• Fangekoret de. 26/2 
 
 
 

• Efter gudstjenesten 
nytårsdag serveres 
champagne og kransekage 

• Line foreslår spisning ved 
MR-mødet i januar og vil 
gerne stå for indkøb 

• MR-møder 2023: 11/1; 8/2; 8/8; 
12/4; 10/5; 14/6; 9/8; 13/9; 11/10; 
8/11 (konstituerende) 

• Havrebjerg menighedsråd takker 
ja til tilbuddet om en grøn 
messehagel 

 
 
 

• Der købes slikposer til 
Luciapigerne og en 
erkendtlighed til dirigenten 
(Karen følger op). Asger 
indkalder til møde med de lokale 
foreninger om juletræsfesten 
bagefter i forsamlingshuset. 

• Asger laver opslag om 
koncerten. Der aftales nærmere 
på januar-mødet om forplejning 
til koret. 

 Mødet slut kl. 18.15  
Forplejning:  Kaffe og øvrige drikkevarer. 
Næste menighedsrådsmøde: 11. januar 2023 kl. 16 
 
 

 


