
                  
 

Referat af menighedsrådsmødet 

 

Onsdag den 7. oktober 2020 klokken 19:00 i konfirmandstuen 

                            Egernsund kirke                   Egernsund Sogn 1 

 

Beslutningsreferat 
 
Deltagere: Margit Kristensen (Formand), Jonna Petersen (Kontaktperson, Næstformand), Mette 
Carlsen (Sognepræst), Henrik Kristensen (kirkeværge), Marlon Rottenberg (Sekretær). 
 
Afbud: Svend Åge Erichsen, Birgit Feldstedt, Tenna Lyngholm Johnsen. 

 

 

Mødepunkter 
 

 

Beslutning 
 

98. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

99. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Godkendt og underskrevet. 

100. Opfølgning fra sidste møde. Intet. 

101. Meddelelser fra Formanden.  Vedrørende åben skole, hvor 
menighedsrådet står for 
underholdningen torsdag den 29. 
oktober, så kontakter formanden 
den ansvarlige for Åben skole for 
at meddele at menighedsrådet 
ikke kan stå for underholdningen, 
da underholdningen indeholder 
sang og fællessang. 

102. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen Formanden orienterede om 
kirkegårdssamarbejdet. 

103. Advent og Jul i Egernsund kirke – Online  
        prædiken, Juleaften og ad hoc kor. 

Vedrørende Advent og Jul i Egernsund 
kirke, så vil menighedsrådet informere i 
det kommende EKIF-blad samt på 
kirkens hjemme og Facebook side 
angående hvordan arrangementerne 
afholdes. 

104. Valgforsamling mv. På valgforsamlingen den 15. september 
blev der valgt 6 medlemmer samt 3 
stedfortrædere. Den 13. oktober er 
sidste chance for at indlevere en 
kandidatliste, der udløser 
afstemningsvalg. 

105. Ansættelse af organist. Egernsund menighedsråd har ansat 
Antonia Blaser som organist fra 01-10-
2020. 

106. Meddelelser fra kontaktperson. Intet at berette. 

107. Meddelelser fra kasserer. 
 Revisionsprotokol 
 Kvartalsrapport 

 Revisionsprotokollat for 
årsregnskab 2019 blev taget til 
efterretning. 

 Kvartalsrapport for 3. kvartal er 
ikke klar endnu og behandles på 
næste møde. 
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 Endelig Budget 2021 blev 
gennemgået og godkendt. 

108. Meddelelser fra kirkeværge. Der er styr på diverse arbejder, der skal 
foretages inden årets udgang. 
Håndværkere til arbejdsopgaver, der er 
bevilget i 2021 kontaktes af 
kirkeværgen med henblik på at aftale 
datoer. 

109. Meddelelser fra Præsten.  Der blev afholdt 
Guldkonfirmation søndag den 4. 
oktober i Egernsund kirke. 
Guldkonfirmanderne blev budt på 
et glas champagne og havde en 
rigtig god dag. 

 Der blev afholdt sammenkomst i 
Dansk Tysk Venskabsforening for 
kirkeligt samarbejde med 22 
fremmødte.  

 Menighedsrådet undersøger hvad 
et automatisk låsesystem til 
kirken koster.  

110. Eventuelt. 
 Afsked med afgående 

menighedsrådsmedlemmer. 

 Der blev afholdt en lille 
sammenkomst for de afgående 
menighedsrådsmedlemmer i 
slutningen af september måned. 
De afgående medlemmer fik en 
buket blomster og en tak for 4 
års godt arbejde. 

 Næste menighedsrådsmøde 
afholdes onsdag den 4. 
november klokken 19.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


