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Menighedsrådsmøde: onsdag den 11. januar 2023 kl. 16:00 i konfirmandstuen 
(som aftalt i november er der fællesspisning ved mødet) 
 
 
Tilstede: Line Bøgsted, Asger Wehner; Karen Olsen, Christin Mikkelsen, Frank 
Dehli, Stefan Lamhauge Hansen; Grith Seersholm (forlod mødet kl. 17.30), Birgit 
Hjortstrand. 
Afbud: Bjarne A. Madsen, Katja Rosholm Schiøler (ferie) 
 

Pkt.   
1 

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

1a Bemærkninger til dagsorden • Lukket punkt rykkes frem til 1b 

• Nyt pkt. 3d 
Pkt. 
1b 

Lukket punkt 
 

 

Pkt.
2 

EFTERRETNINGSSAGER:  

2a Nyt fra formanden • Fyraftensmødet med 
revisionsfirmaet BDO 18. januar 
2023 – Hvem vil deltage? Birgit 
Hjortstrand og Stefan Lamhauge 
Hansen 

• Formanden takkede MR for det 
forgangne års juletid 

2b Nyt fra præsterne 
 

• Grith: Er glad for at være tilbage 
- på deltid de første par 
måneder. Har konfirmander og 
en gudstjeneste om måneden. 

• Stefan: Som noget nyt bliver der 
foredrag om aftenen i Sct. 
Peders sidste tor. i måneden 
feb.-maj 19.30-21.30.  

• Tema for foråret: Erindring. 

2c Nyt fra kontaktperson. • Kirketjener, Karin, ønsker 
betalingskort. - Formanden 
sender referat fra konstituering til 
Nordea. Og anmoder i samme 
omgang om betalingskort. 

• Karin beder om tilladelse til at 
rydde op i sakristiet 

• Klaveret i kirken har et løst 
beslag ved et af hjulene, - 
kirkeværgen kontakter 
musikforretningen i Slagelse 

• Der anskaffes LED-lys til 
kirkebænke og juletræ (set i 
Sorø Klosterkirke) 

2d Nyt fra kirkeværge 

 
• Der er monteret tænd/sluk-ur til 

julebelysningen 
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• Radonventilation monteret på 
præstekontor 

• Nyt blandingsbatteri i tekøkken 

• Der har været noget hærværk på 
kirkegården: En gravsten var 
væltet, et nedløbsrør på kirken 
var sparket skævt og håndtaget 
på en jernlåge var ødelagt. 
Skaderne er delvist udbedret. 

• Præstebolig: defekt 
blandingsbatteri på 1. sal. VVS 
er kontaktet 

• Computerbord til håndsprit 
erstattes af stativ ti formålet 

2e Opfølgning fra ordinært syn: 
Synsprotokoller skal sendes til 
provstisekretærerne 

Kirkeværgen følger op på sagen 

 BESLUTNINGSSAGER B E S L U T N I N G 

3a Gennemgang af vedtægt for 
kirkeværge, kasserer, 
kontaktperson 

Udsættes til februarmødet 

3b Gennemgang af Kollektformål og 
hvilke gudstjenester der samles 
ind til hvad. 

Udsættes til februarmødet 
 
 

3c Koncert med Fangekoret den 
26/2: Skal der være forplejning til 
koret – hvem kan hjælpe? 

Fangekoret kommer 17.30 til 
aftensmad. Line sørger for smørrebrød. 
Christin hjælper Karin med at servere 

3d Kan menighedsrådet tilslutte sig 
provstiets personale-
konsulentordning, som er indgået 
med Landsforeningen af 
menighedsråd? (se fremsendte 
bilag) 

Menighedsrådet bakker op om 
ordningen. Til mødet 25. januar 
deltager Karen (kontaktperson) og 
Stefan (formand for MR) 

 EVENTUELT  
4a Stof til Havrebjergnyt har deadline 

15. januar. Har vi det hele med? 
 
 
 
 

• Asger skriver om koncerten med 
Fangekoret og 
Luciagudstjenesten 

• Grith sender hilsen 

• Katja opdaterer 
gudstjenestelisten 

• Vil Henrik Pind skrive om det nye 
kor? 

 Mødet slut kl.  19.05 
Forplejning:  Spisning v. mødet – Line sørger for indkøb 
Næste menighedsrådsmøde: 8. februar 2023 kl. 16 
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