
 

 Menighedsrådsmøde MR 2021-1, d. 21. januar  kl. 18.30 i Kirkehuset. 
 
Afbud fra: Bo Knudsen, Anders Peter Bordoy med på skype. 
Indledning ved: Karen Bunk 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Formand og næstformand. 
A. Kunstudstillingen 

 
B. Opstartsmøder for nye 

medlemmer 
C. Frivilligesituationen 

 
 
 

D.  
E. Kirkekaffe 

 
F. Plan for afvikling af 

gudstjenester 
 
G. Aflønning af sangere i 

julen. 
 

H. Streaming, køb / leje af 
udstyr 
 
 
 
 

I. Postkassen på DAP 
 

J. Biskoppens 60 års fød-
selsdag 31.12.21 

 
 

K. Provstesyn d. 2. marts 
 

L. Portrætserie af MR ved 
Frauke 
 
 

 
Udstilling af Maja Lisa Engelbrecht. Hænger de næste 3 
mdr. 
De er udsat, men der er møder via menighedsrådets hjem-
mesider, som virtuelle møder. 
Bruger mange frivillige til hjælp i kirken mht streaming, 
skærm og læsning. Som det er nu, kan vi evt. spørge om 
den der er kordegn kan streame.                     
Lone skal holde møde med det gamle skæmudvalg, når tid 
er 
Indtil videre er der ikke kirkekaffe. 

 
Jens har forelagt listen, og der er gudstjenester klokken 900 
og 1030 indtil udgang juni. 

 
HKD og MVP bliver aflønnet efter aftale. 

 
 

Som udgangspunkt er der ikke økonomi til at købe det 
store streaming udstyr. Men vi kan købe det vi har nu, som 
vi kan starte ud med. Samtidig vil vi søge provstiudvalget 
om 5% midler til det stor udstyr. Klaus, Jens, Carsten og Bo 
tager kontakt til firmaet. 

 
Man må ikke slette post på Dap. 

 
Det er kutyme at der laves et portræt til biskoppen, som 
gave fra menighedsrådene. Der bevilliges dertil 
 
 
Se senere punkt. 

 
Frauke vil lave et portræt af menighedsrådet. 

 
 



 

M. Reglerne vedr. stre-
aming er strammet 

 

Vi skal have lavet et opslag om at der streames i kirke. Jens 
kontakter Frauke om seddel. 
De ansatte, frivillige skal give samtykke til at deltage i stre-
aming 

 

3. Kontaktpersonen 
A. Kordegne i kirken 

 
 
 
 
 

B. Lukket punkt 
C. Lukket punkt 
D. Lukket punkt 
E. Charlot Rowans ansæt-

telse papir er færdig og 
endelig underskrevet. 

F. APV skal laves med 
hjælp fra ekstern rådgi-
ver 

 

24/01 Karen Bunk 

31/01 Lone Skytte 
 7/02 Henrik Andersen 
14/02 Klaus Lytzhøft 
21/02 Karen Bunk 
28/02 Klaus Lytzhøft 
 7/03 Elin Hansen 

4. Kirkeværgen Provstesyn den 2 marts 
Forsyn den 2 februar, 
Der skal være syn hos Jens, Bo, kirken og kirkehuset. 

5. Kirkeudvalget  

6. Præstegårdsudvalget  

7. Aktivitetsudvalget 
 

Mødes 25 februar til konstituering kl 1745. 
Sogneaften 8 februar aflyst. 

8. Kor- og musikudvalget 
 
9. Byggeudvalgets afvikling  

A. Aktuel status 
B. Genhusningsudgifter, 

herunder nedlukning af 
depot.  

Korudvalget har konstitueret sig selv. 

Karen Bunk, formand 
 
 
Depotet er endnu ikke lukket. 
Der forsøges salg af effekter. 

10. Øvrige udvalg  



 

11. Medarbejderrepræsen-
tant. 

 

12. Kassereren  

13. Præsterne 
A. Max 5 minutters orien-

tering til hver 

Jens laver online undervisning for konfirmanderne. 
Minikonfirmanderne afventer  

 

  

14. Eventuelt 
FU: 9. februar kl. 17 
MR: 25. februar kl 18.30 
Indleder:    

 
 

  
 
 

Elin Hansen 
 

15. Protokollen   

 

 


