
                   
 

Referat af menighedsrådsmødet 

 

Tirsdag den 11. maj 2021 klokken 19:00 i konfirmandstuen 

                            Egernsund kirke                   Egernsund Sogn 1 

 

Beslutningsreferat 
 

Deltagere: Margit Kristensen (Formand), Jonna Petersen (Kontaktperson, Næstformand), Tenna 

Lyngholm Johnsen (Kasserer), Mette Carlsen (Sognepræst), Henrik Kristensen (Kirkeværge), 

Marlon Rottenberg (Sekretær), Finn Orla Villekjær (menigt medlem), Elsebeth Mejlby Pedersen. 
 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

11. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

12. Opfølgning fra sidste møde. Intet at følge op på fra seneste møde den 

13-12-2020. 

13. Meddelelser fra Formanden. 

• Skrænten ved kirken 

Skrænten ved kirken: 

Der er bestilt firma til oprydning samt 

beskæring af skrænten. Der skal sættes 

penge af i fremtidige budgetter til 

vedligehold. Arbejdet skal udføres af Hede 

Danmark. 

14. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen. Kirkegårdssamarbejdet er under afvikling. 

Menighedsrådet følger op på, at alle aftalte 

arbejder for i år, bliver udført. Der er 

fremsat forslag om at indgå i et 

samarbejde med Kværs menighedsråd 

angående fælles kirkegårdspersonale. 

Menighedsrådet er positiv indstillet overfor 

et samarbejde med Kværs angående fælles 

kirkegårdspersonale. Menighedsrådet 

besluttede at indkalde til et fælles møde 

med Kværs Menighedsråd samt Provstiet 

angående fælles medarbejdere. Der er 

lavet et udkast til en arbejdsbeskrivelse for 

det kommende kirkegårdspersonale. 

15. Gudstjenester På grund af lavt fremmøde ved tidlige 

søndagsgudstjenester (09:30) når præsten 

har søndagsfri, vil Egernsund 

menighedsråd afprøve at afholde 

aftensgudstjenester om torsdagen klokken 

19:00 som et forsøg. Hvis dette viser sig at 

være en succes vil menighedsrådet søge 

provstiet om lov til at fremadrettet at gøre 

dette. Der afholdes aftensgudstjeneste: 

Torsdag den 10. juni klokken 19:00. 

Torsdag den 15. juli klokken 19:00. 

Samt en i august (endnu ikke fastlagt). Der 

opsættes flyers på tavler rundt om i 

Egernsund by. 

Præsten kom med et forslag om at afholde 

en børnegudstjeneste med dåbstræf, dette 

blev godkendt af menighedsrådet. 
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16. Sogneeftermiddage. Der arbejdes videre med at afholde årets 

første sogneeftermiddag efter 

sommerferien torsdag den 12. august fra 

14:00 – 16:00. 

17. Meddelelser fra kontaktperson. 

• Kirketjener afløser 

• Der er indgået aftale med Tommy 

Duus angående at være 

kirketjenerafløser. 

• Der blev vedtaget forhøjet honorar 

til kirkesangeren ved solosang 

under gudstjeneste.  

18. Meddelelser fra kasserer. 

• Budget 2022 

• Årsregnskab 2020 

• Kvartalsrapport januar – marts 2021 

• Regnskabsinstruks 

• Budget 2022 udsættes til næste 

møde. 

• Årsregnskab 2020 er godkendt. 

• Kvartalsrapport januar – marts 

2021 er taget til efterretning. 

• Regnskabsinstruks blev 

gennemgået og godkendt. 

19. Meddelelser fra kirkeværge. 

• Ekstraordinært provstesyn 

• Der har været besøg af 

klimakonsulent samt rådgivende 

ingeniørfirma vedrørende revner i 

træværket i kirken. Rapporterne er 

sendt til provstiet. Varmen i kirken 

er efter anvisning fra klimakonsu-

lenten af hensyn til luftfugtigheden 

sat ned til 16 grader når kirken ikke 

anvendes Brugerne (præsten, 

kirkesanger, organist) aftaler med 

kirketjener Steen Christensen, 

hvornår der skal varme på / og 

lukkes ned igen. 

• Toilettet i konfirmandstuen har 

været utæt og der er lækket over 

30 m3 vand. Skaden er nu 

udbedret. Lejerne af præstegården 

holdes skadefri for det lækkede 

vand. 

• Væggen i gangen under 

badeværelset i Præstegården buler 

kraftigt. Der skal måles fugt for at 

finde ud af om der er lækage fra 

bruserens afløb. Lejerne har selv 

kontaktet håndværker. 

• Bryggersdøren i Præstegården er 

utæt, kirkeværgen kigger på det. 

• Lejerne af præstegården ønsker at 

skifte gulvene i køkken, bryggers, 

lille toilet samt gang. Gulvfarven 

skal godkendes af menighedsrådet 

inden projektet sættes i gang. 

20. Meddelelser fra Præsten. Intet at berette. 
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21. Lukket punkt   

22. Eventuelt. Regnskabsføreren skal have besked når 

personalet afholder ferie. 

  

Kommende møder: 

Søndag den 13-12-2020 klokken 12:00 

Onsdag den 06-01-2021 klokken 19:00 - Aflyst 

Onsdag den 03-02-2021 klokken 19:00 - Aflyst 

Onsdag den 03-03-2021 klokken 19:00 - Aflyst 

Onsdag den 07-04-2021 klokken 19:00 - Aflyst 

Tirsdag den 11-05-2021 klokken 19:00 

Onsdag den 02-06-2021 klokken 19:00 

Onsdag den 11-08-2021 klokken 19:00 

Onsdag den 01-09-2021 klokken 19:00 

Onsdag den 06-10-2021 klokken 19:00 

Onsdag den 03-11-2021 klokken 19:00 
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