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Dato / Klokkeslæt: 16-11-2022 / 19:00 

Sted: Sakristiet; Egernsund kirke, 6320 Egernsund. 

 

Deltagere: Margit Kristensen (Formand), Jonna Petersen (Kontaktperson, Næstformand), 
Henrik Kristensen (Kirkeværge), Marlon Rottenberg (Kasserer, Sekretær), Finn Orla Villekjær 

(menigt medlem), Lilli Matthiesen (stedfortræder), Kirsten Schmidt (Vikarpræst). 

Afbud: Tenna Lyngholm Johnsen (menigt medlem). 
 

Mødepunkter Beslutning 

122. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. 

123. Opfølgning fra sidste møde samt 

underskrift af referatet fra samme møde. 

 Vedrørende helhedsplan for kirkegården; Signe 

Moos kunne ikke deltage i aftenens møde, så 

dette punkt bliver flyttet til 

menighedsrådsmødet i januar 2023. 
 Referat fra sidste mødeonsdag den 05-10-2022 

blev godkendt og underskrevet.  

124. Meddelelser fra formanden: 

 Renovering af præstebolig. 
 Renovering af konfirmandstue. 

 Julebelysning ved kirken. 

 Nytårskur 

 Formanden kontakter provstiet da de endnu 

ikke er vendt tilbage på vores henvendelse 
vedrørende udflytnings / indflytningssyn. 

 Konfirmandstuen er nu færdigrenoveret og den 

indvies torsdag den 17-11, hvor der afholdes 

sognecafe med julefrokost. Der er blevet 
doneret et vægtæppe af Jytte Larsen som skal 

hænge i konfirmandstuen. 

 Der indkøbes 2 sæt lyskæder som kører på 

solcelleenergi til juletræerne ved kirken. Det 
blev vedtaget at der vil være lys på kirken i 

december fra klokken 16 – 22. 

 Der afholdes nytårskur for menighedsrådet 

samt personalet fredag den 13. januar 2023 

klokken 17. 

125. Præstestillingen. 

 Møde med Biskoppen 07-12-2022. 

Stillingen som sognepræst i Egernsund er pt. slået 

op i Præsteforeningens blad med ansøgningsfrist 

udgangen af november. 

126. Kirkegårdssamarbejdet med Kværs. Kirkegårdspersonalet er i gang med at lave 
grandækning på kirkegården. 

127. Organiststillingen. Kværs menighedsråd har varslet at de vil opsige 

samarbejdet vedrørende fælles organist, vi 

afventer en opsigelse. 

128. Valg i henhold til menighedsråds-

lovens paragraf 11 stk. 1:  

 Valg af formand. 

Valg i henhold til menighedsrådslovens 

paragraf 11 stk. 2 og 3: 
 Valg af næstformand 

 Valg af Kirkeværge 

 Valg af Kasserer. 

 Valg af Sekretær 
 Valg af Kontaktperson 

 Valg af Byggesagkyndig 

 Margit Kristensen blev valgt som Formand. 

 Jonna Petersen blev valgt som næstformand. 

 Henrik Kristensen blev valgt som kirkeværge. 

 Henrik Kristensen blev valgt som kasserer. 

 Margit Kristensen blev valgt som sekretær. 
 Jonna Petersen blev valgt som kontaktperson. 

 blev valgt som byggesagkyndig. 

 Som bygningssagkyndig blev 
arkitekt Kenneth Juhl, Ringriddervej 
6, 6400 Sønderborg, telefonnummer 21 28 99 



                   
 

Referat af menighedsrådsmødet i 

Egernsund sogn 

2 

 

 Valg af Underskriftberettiget 19, e-mail. 
mail@kennethjuhl.dk valgt. 

 Margit Kristensen samt Henrik Kristensen blev 

valgt som underskriftberettiget. 

129. Meddelelse fra kontaktperson. Intet 

130. Meddelelse fra kasserer. 

 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2022. 

 Behandling af Revisionsprotokollat for 
2021. 

 Kvartalsrapporten for tredje kvartal 2022 blev 

gennemgået og taget til efterretning. 

 Revisionsprotokollatet for 2021 blev 
gennemgået, godkendt og underskrevet den 

16-11-2022 klokken 20:54. 

 Det blev vedtaget at der indkøbes en 

salmevogn til kirken samt et vinterslag til 
præsten. Der indkøbes ligeledes et nyt 

handicaptoilet til konfirmandstuen. 

131. Meddelelse fra kirkeværge. 

 Tyverisikring af mandskabsrum på 

kirkegården. 
 Renovering af kirken. 

 Opbevaringsrum bagved garagen i 

præstegården. 

 Det blev vedtaget at mandskabsrummet på 

kirkegården foreløbigt ikke skal have opsat 

alarm. 
 Processen ved kirkens renovering er sat i gang. 

 Der er blevet etableret stikkontakter i 

opbevaringsrummet bagved garagen i 

Præstegården, kirkeværgen sørger for hylder 
samt knager. 

132. Meddelelse fra præsten. Der afholdes Gudstjeneste juleaften den 24-12-

2022 klokken 15:00. 

133. Kommende menighedsrådsmøder. Menighedsrådsmøder for det kommende 
kalenderår blev planlagt og afholdes fortsat om 

onsdagen en gang om måneden (juli måned 

undtaget). 

134. Lukket punkt.  

135. Eventuelt. Finn laver en liste over kommende sogne-

eftermiddage. 

Kommende møder: 

Onsdag den 07-12-2022 klokken 19:00 

Onsdag den 11-01-2023 klokken 19:00  

Onsdag den 08-02-2023 klokken 19:00  

Onsdag den 08-03-2023 klokken 19:00  

Onsdag den 12-04-2023 klokken 19:00  

Onsdag den 10-05-2023 klokken 19:00 

Onsdag den 14-06-2023 klokken 19:00 

Onsdag den 16-08-2023 klokken 19:00 

Onsdag den 06-09-2023 klokken 19:00 

Onsdag den 04-10-2023 klokken 19:00 

Onsdag den 08-11-2023 klokken 19:00 
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Referatet godkendt onsdag den 07-12-2022 af: 

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

         Margit Kristensen                 Jonna Petersen        

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

     Tenna Lyngholm Johnsen (Afbud)               Henrik Kristensen        

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

        Finn Orla Villekjær                            Marlon Rottenberg 

 

 

 

_________________________  

            Lilli Matthiesen            

 

 

 

 

 

 

 

 


