
                
 

Referat af menighedsrådsmødet 

 

Onsdag den 4. november 2020 klokken 19:00 i 
konfirmandstuen 

                            Egernsund kirke                   Egernsund Sogn  ~ 1 ~ 

 

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

 

 

Mødepunkter 
 

 

Beslutning 
 

111. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

112. Godkendelse og underskrift af sidste referat. I disse Corona tider blev det vedtaget at 
vi ikke sender et udskrevet referat rundt 
til underskrift. 

113. Opfølgning fra sidste møde. Intet. 

114. Meddelelser fra Formanden. 
 Brug af kirken under Coronatiden. 

 Der er kommet nye regler for 
brug af mundbind i kirken. Der 
opsættes skilte i kirken med de 
nye regler. 

 Vi bestiller stiftsmagasinet samt 
minihåndbog.  

115. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen. Der blev orienteret om status i 
kirkegårdsbestyrelsen. 

116. Advent og Jul i Egernsund kirke. Vi inviterer sognets borgere til at 
deltage i Egernsund kirkes julekor som 
øver hver tirsdag eftermiddag i 
december måned, tilmelding til 
organisten (se hjemmeside og Facebook 
samt EKIF bladet for nærmere info). 
Juleaften afholdes 4 julegudstjenester 
udendørs på kirkens parkeringsplads 
klokken 14:00, 14:30, 15:00 og 15:30; 
adgangsbilletten er at medtage en 
klapstol. Der kommer en nærmere 
beskrivelse på kirkens hjemmeside samt 
på Facebook. 

117. Valg og indsættelse af nyt menighedsråd. Der afholdes konstituerende møde for 
det nye menighedsråd tirsdag den 24. 
november klokken 16:00 i 
konfirmandstuen. 

118. Meddelelser fra kontaktperson. 
 Samarbejde med Kværs omkring organist og 

kirkesanger. 
 Julegaver til personalet. 

 Der skal afholdes møde med 
Kværs angående rammeaftalen 
for fælles kirkesanger samt 
organist. 

 Der er styr på julegaver til 
personalet. 
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119. Meddelelser fra kasserer. 
 Kvartalsrapport. 

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2020 er 
taget til efterretning. 

120. Meddelelser fra kirkeværge. 
 Lys i og udenfor kirken i julemåneden. 

 Lys til kirken (udendørs og 
indendørs) til brug i julemåneden 
er blevet indkøbt. 

 Ny garageport i præstegården er 
blevet installeret. Der mangler 
noget inddækning som forventes 
afsluttet i løbet af november 
måned. 

 Nyt plankeværk mellem 
konfirmandstue og nabo er 
etableret. 

 Alt budgetarbejde 2021 som er 
bevilget er blevet kommunikeret 
til de relevante håndværkere og 
arbejderne forventes afsluttet 
sommeren 2021. 

 Der er indhentet tilbud til et 
automatisk åbne-låse anlæg til 
kirkens hoveddør. Der skal søges 
om tilladelse til at installere et 
sådant anlæg og dette arbejde 
påbegyndes. 

121. Meddelelser fra Præsten. Intet at berette. 

122. Eventuelt. Næste menighedsrådsmøde fastsættes 
efter at det nye menighedsråd har 
konstitueret sig. 

  

Referatet udstedt onsdag den 04-11-2020. 

 

 

 

 

 


