
                   
 

Referat af menighedsrådsmødet 

 

Onsdag den 9. september 2020 klokken 16:30 i 
konfirmandstuen 

                            Egernsund kirke                   Egernsund Sogn 1 

 

Beslutningsreferat 
 

Deltagere: Margit Kristensen, Jonna Petersen, Tenna Lyngholm Johnsen, Birgit Feldstedt, Mette 

Carlsen, Henrik Kristensen, Marlon Rottenberg. 

 

Afbud: Svend Åge Erichsen. 
 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

85. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

86. Underskrift of godkendelse af sidste referat Udsat 

87. Opfølgning fra sidste møde. Præstegårdens græsslåmaskine kører 

ikke om natten. 

88. Meddelelser fra Formanden. 

• Brug af kirken i Coronatiden 

• På grund af Corona 

restriktionerne og mange dåb vil 

der blive afholdt ekstra 

dåbsgudstjenester udenfor 

højmessen. Det er præstens 

ansvar at sørge for at 

retningslinjerne for antal 

kirkegængere overholdes under 

gudstjenesterne. 

89. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen Intet nyt. 

90. Ekstraordinært provstesyn af kirken indvendig. Der er observeret alvorlige revner i 

kirkens træværk, derfor har der været 

ekstraordinært provstesyn. Der er 

varslet 5% midler til dækning af alle 

udgifter. Kirkeværgen er på sagen. 

91. Budgetsamråd Der har været budgetsamråd i 

Sønderborg provsti. Formanden deltog. 

Egernsund sogn har fået bevilget de 

ekstra ting, der er søgt om i budget 

2021. 

92. Valg til menighedsråd den 15. september Der er styr på valgforsamling tirsdag 

den 15. september klokken 19 i 

konfirmandstuen. 

93. Meddelelser fra kontaktperson. Der er lavet stillingsopslag på Jobnet 

vedrørende organiststillingen. 

94. Meddelelser fra kasserer. Intet nyt. 

95. Meddelelser fra kirkeværge. 

• Præstegårdens garageport 

Der er indhentet tilbud på 

præstegårdens garageport. 

96. Meddelelser fra Præsten. • Der er allehelgensgudstjeneste 

den 1. november klokken 14 

uden sang men med masser af 

musik.  
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• Vedrørende julegudstjenester 

blev der diskuteret muligheder, 

da det forventes at nuværende 

Corona regler forsat vil være 

gældende. Præsten kommer med 

et oplæg på næste 

menighedsrådsmøde. 

97. Eventuelt. Næste menighedsrådsmøde afholdes 

onsdag den 7. oktober klokken 19 i 

konfirmandstuen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


