
                  Side 1 af 3 

 

Referat af menighedsrådsmødet 

 

Mandag den 11. november 2019 klokken 19:00 i 
konfirmandstuen 

                            Egernsund kirke                   Egernsund Sogn 

 

Beslutningsreferat 
 

Deltagere: Margit Kristensen, Jonna Petersen, Tenna Lyngholm Johnsen, Svend Åge Erichsen, 

Birgit Feldstedt, Marlon Rottenberg. Elsebeth Meilby Petersen (Punkt 148). 

 

Afbud: Mette Carlsen 

 
 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

147. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

148. Meddelelser fra Kasserer 

• Kvartalsrapport for tredje kvartal 

• Godkendelse og indlæsning af Budget 

2020 

• Kvartalsrapport for tredje kvartal 

2019 blev gennemgået og 

godkendt. 

• Budget 2020 afleveret den 11-11-

2019 klokken 19:26 og godkendt 

klokken 19:28. 

149. Projekter 2019 – Hvor vidt er vi? Kapeldøren og hoveddøren i kirken er 

igangsat og forventes færdig inden jul. 

Resten af projekterne er også igangsat og 

forventes ligeledes færdige inden jul.  

150. Opfølgning fra sidste møde Intet 

151. Meddelelser fra Formanden 

• Lys udenfor kirke og konfirmandstue 

• Graverbygning 

• Åben skole. Også i 2020 

• Sakristi 

• Lys udenfor kirke og 

konfirmandstue:  

Der opsættes et juletræ med 

lyskæde ved kirken samt 

konfirmandstuen. 

• Graverbygning:  

Der skal ryddes op og males. 

• Åben skole 2020: 

Menighedsrådet besluttede at vi 

også medvirker ved åben skole i 

oktober 2020. 

• Sakristi: 

Vi afventer svar fra 

bygningssagkyndig vedrørende 

isolering af loft. 

• 5% midler: 

Der er ansøgt om 5% midler til 

etablering af fjernvarme i 

præstegården samt udbedring af 

straks-påbud i præstegård samt 

kirke. Provstiet har behandlet og 

godkendt 5% midler til etablering af 

fjernvarme. Ansøgningen om 

straks-påbud blev indsendt i samme 

mail som fjernvarme men denne 
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har provstiet overset, så den er 

endnu ikke behandlet. 

• Næste menighedsrådsmøde 

afholdes onsdag den 4. december 

2019 klokken 16:00. 

152. Nyt fra GOOK (Gråsten og omegns 

kirkegårde) 

Der er ansættelsessamtale til en 

fuldtidsstilling på kirkegården tirsdag 

den 12-11-2019. Der er også 

igangsat granudlægning samt 

undervisning i granudlægning af 

personale fra eksterne kirkegårde. 

153. Hubertusgudstjeneste Hubertusgudstjenesten var en god 

aften, dog var det synd at der ikke 

deltog så mange folk. 

154. Sangaften Formanden snakker med præsten 

om der kan laves en sangaften i 

december. 

155. Meddelelser fra kontaktperson Vores kirketjenerafløser stopper med 

udgangen af 2019. Vi er i gang med 

at finde en ny. 

156. Meddelelser fra kirkeværge Intet 

157. Meddelelser fra præsten Der afholdes højskoledag i dansk 

tysk venskabsforening den 26. 

september 2020. Egernsund 

menighedsråd stiller lokaler til 

rådighed. 

Vi deltager i et genforeningsprojekt i 

2020. 

158. Valg til menighedsrådet 

• Valg af formand 

• Valg af næstformand 

• Valg af kirkeværge 

• Valg af kasserer 

• Valg af sekretær 

• Valg af kontaktperson 

• Valg af bygningssagkyndig 

• Valg af underskriftberettiget 

• Margit Kristensen blev valgt 

til formand 

• Jonna Petersen blev valgt til 

næstformand 

• Henrik Kristensen blev valgt 

til kirkeværge 

• Tenna Lyngholm Johnsen blev 

valgt til kasserer 

• Marlon Rottenberg blev valgt 

til sekretær 

• Jonna Petersen blev valgt 

som kontaktperson 

• Morten Hørlykke blev valgt 

som bygningssagkyndig 

• Margit Kristensen og Tenna 

Lyngholm Johnsen blev valgt 

som underskriftberettiget 

159. Eventuelt Intet 
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Referatet godkendt onsdag den 04-12-2019 af: 

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

         Margit Kristensen             Svend Åge Erichsen            

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

          Jonna Petersen         Tenna Lyngholm Johnsen        

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

           Birgit Feldstedt                         Marlon Rottenberg 

 

 

 

_________________________ 

            Mette Carlsen (afbud) 

 


