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Referat af menighedsrådsmødet 

 

Torsdag den 6. juni 2019 klokken 19:00 i konfirmandstuen 

                            Egernsund kirke                   Egernsund Sogn 

 

Beslutningsreferat 
 

Deltagere: Margit Kristensen, Tenna Lyngholm Johnsen,  

Svend Åge Erichsen, Birgit Feldstedt, Mette Carlsen, Marlon Rottenberg. 

 

Afbud: Jonna Petersen. 

 
 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

90. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

91. Opfølgning fra sidste møde Intet 

92. Meddelelser fra Formanden 

• Klokkeringning 

• Besøg fra Tyskland 

• Fjernvarme i kirken 

• Klokkeringning: Om sommeren ringes 

der klokken 08:00 og klokken 18:00; 

om vinteren ringes der klokken 08:00 

og klokken 16:00. 

• Der har været 30 besøgende fra 

Tyskland som fik et muntert foredrag 

om Egernsund Kirke. 

• Der skal etableres automatisk 

varmesænkning of varmehævning, så 

temperaturen er 15 ˚C til hverdag og 

19 ˚C om søndagen. 

93. Kirkegårdssamarbejdet Der arbejdes på Budget for 2020. 

94. 5% Midler Der er indsendt ansøgning til provstiet 

for de ekstra varmeudgifter i forbindelse 

med etablering af fjernvarme i kirken. 

Der ventes på svar. 

95. Provstesyn Der var provstesyn den 14. maj. Vi 

venter stadigvæk på rapporten. 

96. Sogneudflugt 2019 Sogneudflugt er aftalt til at afholdes den 

19. september 2019. 

Menighedsrådsmøder for resten af året 

et aftalt til at fortsætte den første 

onsdag i hver måned klokken 19:00: 

7. august 

4. september 

2. oktober 

6. november 

4. december 

Sogneeftermiddage afholdes om 

torsdagen på følgende datoer: 

3. oktober 2019 

7. november 2019 (Julefrokost) 

5. december 2019 (Gløgg, æbleskiver 

og Lotto). 
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6. februar 2019 

5. marts 2020 

2. april 2020 (Påskefrokost) 

7. maj 2020 

4. juni 2020 

97. Varme i Præstegården Der skal skrives til Provstiet, vi følger op 

næste gang. 

98. Kirkeblad Udvalget mødes inden deadline den 3. 

august. 

99. Kirkesanger Ny kirkesanger indsættes Pinsesøndag 

klokken 11:00. 

100. Bevilling vedr. diverse 

arbejde/renoveringer i 2019 

De bevilgede renoveringsarbejder for 

2019 kører efter planen. 

101. Budget 2020 

• Budgetønsker 

• Ekstraordinært møde 

Vedrørende Budgetønsker 2020 så 

ønsker Egernsund menighedsråd at 

indkøbe en katafalk. Der er indhentet 3 

forskellige tilbud og menighedsrådet 

blev enige om at ansøge om tilbuddet 

fra Spangkilde Teknik til 52.500 ex 

moms, hertil ønskes en arbejdsplade til 

kr. 3500 ex moms. I alt med moms 

70.000 kr. 

Der ansøges om 20 nye salmebøger 

med guldtryk, prisen hos det kgl. 

Vajsenhus er kr. 6780 inkl. Moms. 

Der ansøges om en salmevogn til cirka 

kr. 6000 fra Dansand. 

Udhæng rundt om kirken ønskes males. 

Menighedsrådet har besluttet at ansøge 

om tilbuddet fra malermester Klaus 

Blaske til 24.552 ex moms, i alt 

30.690. 

Træværk på knæfald skal pletmales. To 

tilbud er indhentet og menighedsrådet 

besluttede at ansøge om tilbuddet fra 

malermester Klaus Blaske til 3200 ex. 

moms, i alt kr. 4000. 

Vinduer i præstegården skal males 

udvendigt, der er indhentet 2 tilbud. Det 

blev besluttet at ansøge om tilbuddet fra 

Malermester Ralf til 4368,4 ex moms, i 

alt 5460,5 kr. 

Derudover ansøges om udskiftning af 

rådne brædder ved udhæng i kirke samt 

anlægsarbejde vedrørende skrænten 

ved kirken. Tilbuddene er endnu ikke 

kommet så dette besluttes på det 

ekstraordinære møde inden budgettet 

indlæses. Dette aftales med 

regnskabsføreren. 
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Budgettet for 2020 blev diskuteret og 

når resten af tilbuddene kommer, er det 

klar til godkendelse. 

102. Meddelelser fra kontaktperson Intet 

103. Meddelelser fra kirkeværge Afløb udenfor præstens kontor er utæt 

pga. korrosion, der arbejdes på en 

løsning. 

104. Meddelelser fra kassereren Intet 

105. Meddelelser fra præsten Der fejres 800-års jubilæum for 

Dannebrogs nedfald søndag den 16. juni 

klokken 11:00. Efterfølgende er der 

kaffe og kage. Kirken vil være flot 

pyntet med Dannebrog. 

Præsten holder ferie i uge 27, 28 og 29. 

Der er styr på vikarbesætning. 

106. Eventuelt Intet 
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