Højby menighedsråd
Bag Kirken 5
4573 Højby

Ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 18.00 til 22.00 i
menighedslokalet Bag Kirken 5, 4573 Højby
Ansvarlig for kaffe m.m.: Malene Petersen.
Afbud fra Helle Rostgaard Sonne og Lene Jensen. Referent: Louise Buch Jensen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt. Punkt 17a blev tilføjet.
2. Spørgsmål til mødet i september 2021.
Ingen spørgsmål.
3. Godkendelse af det endelige budget for 2022.
Niels-Erik og Louise arbejder med at formulere målsætninger (som skal stå forrest i
budgettet for 2022) og fremsender et forslag til november-mødet.
Budget 2022 godkendes på november-mødet.
4. Gennemgang af kvartalsrapport for tredje kvartal 2021.
Kvartalsrapporten var ikke færdig, idet mødet var rykket frem en uge.
5. Gennemgang af revisors bemærkninger til regnskabet for 2020.
Revisors bemærkninger blev fremlagt, drøftet og taget til efterretning. Menighedsrådet
afventer ny revisionsprotokol med de korrekte navne på menighedsrådsmedlemmer, således
at vi kan skrive det under.
6. Grandækning til beslutning: hvordan skal vores grandækning på kirkegården se ud i
fremtiden? KKMP-udvalget holder møde fredag d. 1/10 kl. 13.00 og kommer med et forslag
til punktet.
Rådet har besluttet, at et dobbelt kistegravsted grandækkes med mindst 2 bundter gran. Et
enkelt kistegravsted dækkes med ca. 1,5 bundter gran. Urnegravsteder får en
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grandekoration. Malene og Andreas tager billeder af grandækningen på udvalgte gravsteder:
Alle tre typer gravsteder. Grandækningen evalueres i januar 2022.
7. Hjemmesiden til beslutning: hvilket program skal der bruges, så vores hjemmeside bliver
fornyet og mere brugervenlig? Hvem skal være webmaster for hjemmesiden?
Punktet blev drøftet under lukket punkt.
8. Forslag til en stele i urnehave nr. 3, Stelehaven. Formand og næstformand har besøgt
Jyderup Stenhuggeri og vedhæftede forslag skal drøftes. Vi skal ikke tage beslutning om
det, men punktet tages op på mødet i november, hvor det besluttes, hvilken stele det skal
være.
Grethe orienterede om forskellige typer steler til stele-urnehaven samt navneplader til stelen.
9. Beslutning om indkøb af salme- og højskolesangbøger: der indkøbes 150 stk. af 100 nye
salmer og 40 stk. af den nye udgave af Højskolesangbogen, begge trykt med Højby Kirke
på.
Rådet har besluttet at indkøbe de nævnte salme- og sangbøger. Højskolesangbøger dog uden
guldtryk; de stemples med kirkens stempel i stedet.
10. Fordeling af praktiske opgaver i forbindelse med Syng dansk- arrangementet onsdag den
3/11 kl. 16.30, Alle Helgen søndag d. 7/11 kl. 16.00 og evt. julekoncerten den 5/12 kl.
15.00, hvor Nykøbing Stadsorkester kommer i kirken.
”Syng dansk”- arrangement i kirken d. 3/11 flyttes til 10/11 pga. et andet musikarrangement
i Højby samme dag. Rådet behøver ikke være behjælpelige med noget.
Helle brygger kaffe til Allehelgen. Vi har gravlys på lager.
”Syng med Stadsorkesteret” d. 5/12. Rådet behøver ikke hjælpe. Organist eller dirigent
kontakter graveren, hvis der er brug for, at kirkens podium stilles op.
Årets julekoncert er med ”Maud og Langkilde” d. 14/12 kl. 19.30.
11. Nyt fra præsten.
Mange ting er nu atter mulige ovenpå corona-nedlukningen: Fx konfirmandudflugt,
konfirmandtræf, aftner for pårørende på Lynghuset.
12. Nyt fra kirkeværgen.
Kirkeværgen orienterede om udførte samt kommende opgaver.
13. Nyt fra kontaktpersonen.
Menighedsrådet er positive overfor muligheden for at ansætte en medarbejder i flexjob på
kirkegården. Malene og Mona arbejder med et forslag til julepyntning af kirkegården samt
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placering af et stort juletræ vest for våbenhuset. Der vil være lys på kirken fra Allehelgen til
ca. 1./3.
14. Nyt fra kassereren.
Intet nyt.
15. Nyt fra KKMP-udvalget, herunder nyt fra formanden.
KKMP-udvalget har udsendt referat fra sidste møde.
Formanden oplyste om et lokalt taxa-firma, som gerne kører kirkebil. Til gudstjeneste skal
bilen bestilles fredag inden kl. 16.
16. Eventuelt
17. Lukket punkt
17a. Rådet har besluttet, at der gennemføres en ny udbudsrunde vedr. levering af blomsterpynt
til kirken.

Grethe Baand Skovgaard

Inger Helth

Niels-Erik B. Skov

Lotte Juel Petersen
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Malene H. Petersen

Louise Buch Jensen

