
                   
 

Dagsorden til menighedsrådsmødet 

 

Tirsdag den 31. maj klokken 19:00 i konfirmandstuen 

                            Egernsund kirke                   Egernsund Sogn 1 

 

Beslutningsreferat 
 

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

Lyngholm Johnsen (menigt medlem) Henrik Kristensen (Kirkeværge), Marlon Rottenberg 

(Sekretær og kasserer), Finn Orla Villekjær (menigt medlem) Lilli Matthiesen (stedfortræder) 

Liselotte Kirkegaard (præst) 
 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

70. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

71. Opfølgning fra sidste møde samt underskrift 

af referatet fra samme møde. 

Referatet godkendt og underskrevet. 

72. Meddelelser fra Formanden. 

• Skrænten ved kirken 

• Sogn.dk – kalender 

• EG kalender 

• Skrænten ved kirken: Formanden er i 

kontakt med Hede Danmark vedrørende 

de skæve fliser som blev forårsaget af 

de tunge maskiner som Hede Danmark 

brugte. 

• Formanden forsøger at få kalenderen på 

sogn.dk ajourført løbende. 

• Formanden gennemgik den fælles EG 

kalender som kan hentes som en App til 

mobiltelefonen. 

73. Nyt fra kirkegårdssamarbejdet. 

 

Intet nyt, da vi afventer næste møde. 

74. Budget 2023. 

      Anlægsønsker 

      Helhedsplan for kirkegården 

Til budget 2023 er der følgende 

anlægsønsker: Ny græsslåmaskine, 

indretning af oplagsplads, lift til 

konfirmandstuen. 

Til helhedsplanen for kirkegården ønskes 

der afsat 75.000 kr. som vi vil søge om i 

budget 2023 som et anlægsønske. 

Menighedsrådet mødes i uge 23 for at 

godkende og underskrive det endelige 

budget, formanden sender indkaldelse. 

75. Gudstjeneste sammen med Julemærke-

hjemmet Fjordmark. 

Julemærkehjemmet var på besøg til 

gudstjenesten Kristi himmelfartsdag og fik 

overrakt 12.175,15 kr. 

76. Meddelelser fra kontaktperson. 

      Kirketjener – vikar - nyansættelse 

 

Tidligere kirketjener kommer og afløser 

midlertidigt til den nye kirketjener er på 

plads. 

77. Meddelelser fra kasserer. 

 

Intet. 

78. Meddelelser fra kirkeværge. 

• Ekstraordinært provstesyn 

• Præstegården – kirken mv. 

Vedrørende det ekstraordinære provstesyn, 

så har arkitekten formuleret forslag til 

provstiet som videresendes. 

Vedrørende Præstegården så har vi 

modtaget 2 tilbud, menighedsrådet har 
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valgt tilbud 2 som også omfatter at gulvet i 

konfirmandstuen bliver fjernet og tørret. 

79. Meddelelser fra Præsten. Præstens tjenstlige computer udskiftes. 

 

Biskoppen har sendt et høringsforslag 

angående præstestillingen til 

menighedsrådet. Dette blev gennemgået 

og menighedsrådet valgte enstemmigt 

prioriteringsrækkefølgen i de af biskoppen 

fremsendte forslag.  

80. Eventuelt. Intet. 

  

Kommende møder: 

Onsdag den 05-01-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 02-02-2022 klokken 19:00  

Onsdag den 09-03-2022 klokken 19:00  

Onsdag den 06-04-2022 klokken 19:00  

Onsdag den 04-05-2022 klokken 19:00  

Onsdag den 31-05-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 10-08-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 07-09-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 05-10-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 02-11-2022 klokken 19:00 
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Referatet godkendt af: 

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

         Margit Kristensen             Jonna Petersen         

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

     Tenna Lyngholm Johnsen           Henrik Kristensen        

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

         Finn Orla Villekjær                       Marlon Rottenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 


