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Dato / Klokkeslæt: 08-02-2023 / 19:00 

Sted: Konfirmandstuen Strandvej 8, 6320 Egernsund 
 

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

Tenna Lyngholm Johnsen (Kasserer), Henrik Kristensen (Kirkeværge) Finn Orla Villekjær 
(menigt medlem), Lilli Matthiesen (menigt medlem) Kirsten Schmidt (Afløserpræst). 

Elsebeth Majlby deltog som regnskabsfører 
 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

22. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

23. Opfølgning fra sidste møde. Køb af Eegholm nu.  

24. Meddelelse fra formanden. 

 Kirkeblad 

 Nytårskure 
 Indkøb mv 

 

 

 Konsulentrunde og videntjeneste 

 

 

 

 

 Diverse orienteringer vedr. 

ladestandere og generalforsamling 

 Energibesparelser fra Kirkeministeriet 

Er lavet og tilsendt EKIF. 

Nytårskure blev afholdt i både Kværs og 

Egernsund med hygge og god mad. 
Husk af aflevere kvitteringer til Elsebeth 

og påføre hvad der er indkøbt og til 

hvad. Det er vigtigt af hensyn til 

fordeling på de forskellige konto grupper 
Da vi er i gang med indtil flere 

renoveringer har vi ikke behov for at 

deltage i konsulentrunden. 

Videntjeneste vedrører kirkegårdene og 

personalet der. Det hører under Kværs 
 

 

Den har vi diskuteret før. Den er sendt 

ud igen som en reminder til at spare på 

varmen. 

25.  Sogneeftermiddage 
 Sogneudflugt 

 

Finder sted den 7.9.2023. Foreløbig med 
afgang kl. 10. Der er nedsat en 

turudvalg. 

26.   Kirkegårdssamarbejde 

 

Vi har udfordringer på grund af 

sygemeldinger. Der arbejdes på at få en 
vikar ansat 

27.   Præststillingen 

 Stillingsopslag 

 

Udløber 20.2.2023. 21.2.2023 er der 

vejledende møde med Biskoppen. 

Prøveprædiken og indstillingsmøde 
bliver aftale den 21.2.2023 

28.  Provstesyn 

 

 

Der er provstesyn af præstegården den 

28.2.2023.  

Alm. Provstesyn er fastlagt til den 

23.5.2023 

29. Meddelelse fra kontaktperson. 

 Kirkesangerafløsning 

 

Der skal findes afløser fra den 1.6.2023 

og frem. Vores kirkesanger går på 

barsel 

30. Meddelelse fra kasserer 
 

Menighedsrådet har bevilliget hjælp til 
årsregnskab 2022. Bl.a. på grund af 
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differemcerede momsregler på 

kirkegården 

31. Meddelelse fra kirkeværge 

 Renovering af kirken 
 

 Præstegården 

 

Kirken: Vi afventer den endelige rapport 

fra konsulenten. 
 

  

Præstegården: fibernet er sat op og der 

er bestilt håndværkere til bl.a. at 
udligne fliserne der hvor den nye lift 

skal stå. 

 

32. Meddelelse fra Præsten 
 

Vikar Præsten er blevet forlænget til 
31.3.2023. 

33. Lukket punkt  

 34. Eventuelt 

Menighedsrådsmøde onsdag den 8.2.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 8.3.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 12.4.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 10.5.223 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 14.6.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 16.8.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 4.10.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

Menighedsrådsmøde onsdag den 8.11.2023 kl. 19,00 i konfirmandstuen 

 

Sogneeftermiddage: 

2. februar 2023  

2. marts 2023 

4. maj 2023 

23.5.2022  Pinsefrokost 

5. oktober 2023 

2. november 2023 

7. december 2023 Julefrokost 

 

Sogneudflugt: 

7. september 2023 (tidspunkt oplyses senere)  
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Underskrifter 

 

 

 

 

 

Margit Kristensen  Jonna Petersen 

 

 

 

 

Tenna Lyngholm Johnsen   Finne Villekær 

 

 

 

 

Henrik Kristensen   Lilli Matthiesen 

 

 

 

 

Kirsten Schmidt 

 

 

   


