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Højby, den 14/3 2019 

 

Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 12. marts 2019 kl. 18.00– 22.00 i 
menighedslokalet, Bag Kirken 5, 4573 Højby 

Deltagere: Grethe Baand Skovgaard, Pia Damgaard, Dorte Peirup, Niels-Erik Skov, Lotte Juel Petersen, 
Inger Kjærulff Andersen, Louise Buch Jensen og Helle Rostgaard Sonne. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Med tilføjelse af punkt 15. lukket punkt 
 

2. Spørgsmål til mødet i februar 2019 
Ingen 
 

3. Godkendelse af årsregnskab for 2018 
Årsregnskabet for 2018, som blev afleveret den 12/3-2019 kl. 17.13 blev godkendt 
 

4. Besked til provstiet om indførelse af elektronisk kirkegårdsprotokol 
Menighedsrådet har brug for flere informationer inden beslutning kan træffes. 
Kirkeværgen skriver til Provstiet. 
 

5. Forarbejdet til eget syn skal fremlægges. 
Kirkeværgen sender indkomne forslag til menighedsrådet. 
 

6. Der skal tages beslutning om indkøb af en adventskrans lavet af støbejern og evt. et dåbstræ 
Menighedsrådet besluttede at indkøbe adventskrans, men ikke dåbstræ. Kasseren bestiller hos smeden. 
 

7. Dato for ”Åbent Tårn” arrangement og ideer til dagens indhold. 
Kirkens dag afholdes den 16. juni 2019 kl. 14-16. Indhold besluttes på mødet i april. 
 

8. Åbent-Tårn arrangement med forskellige events 
Besluttes på næste møde. 
Forslag om at vi kobler os på Lokalrådet arrangement. Grethe kontakter Ole. 

9. Nyt fra præsten 
Orientering om kommende arrangementer i kirken. Aftaler om bemanding og opgaver træffes på næste 
møde i april. 
Afslutning med minikonfirmander den 27/3 varetages af Lotte og Louise  
 

10. Nyt fra kirkeværgen 
Sokkelhuller i kirken er under reparation. 
Nyheder fra DAP videresendes til menighedsrådets medlemmer efter ønske 
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11. Nyt fra kontaktperson 

82 ansøgere til stillingen som gravermedhjælper. Andreas er ansat og resten har får venligt afslag. 
Årshjul for kirkens personale er under udarbejdelse sammen med diverse arbejdsbeskrivelser. 
MUS skal i gang 
 

12. Nyt fra kasseren 
20/3 er deadline på rettelser og tilføjelser til hæftet ”på sporet af Middelalderen o& kirkerne i 
Nordvestsjælland” 
 

13. nyt fra stående udvalg, herunder formanden 
Inger undersøger priser og mulige datoer for fælles førstehjælpskursus til medarbejderne og 
menighedsrådet 
Intet nyt fra formanden 
 

14. Eventuelt 
kontaktperson foreslår et IT-eftersyn. Drøftes på næste møde i april. 
 
 

15. Lukket punkt 
Til orientering 

 

/ref. Helle Rostgaard Sonne 
 
 

Grethe Baand Skovgaard  Niels-Erik Skov  Lotte Juel Petersen 
 
 
Dorte Peirup  Inger Kjærulff Andersen   Louise Buch Jensen 
 
 
Helle Rostgaard  Sonne 


