
 
Menighedsrådsmøde MR 2020-11, 10. december 2020 kl. 18.30 i Kirkehuset. 
 
Afbud fra: Ole Kragh 
Indledning ved: Klaus Lytzhøft 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

Referat godkendt. Der skal derudover tales om de nye restriktioner 
der er udstukket, som træder i kraft pr. 11. december. 
 

2. Formand og næstformand. 
A. Frivilligesituationen:  

 
 
 
 
 
 

B. Kopiering af gl.avisud-
klip 
 

C. Vedtagelse af forret-
ningsorden 

D. Vedtagelse af vedtægt 
samt regnskabsinstruks 
for: 
Kasserer                                 
Kirkeværge 
Kirkeudvalget 
Kontaktperson 
Regnskabsfører 
Sekretær 
HKD 

 
E. Abonnement på Me-

nighedsrådenes Blad, 
kr. 695,- pr. Abonne-
ment. 

F. Vedtagelse af vederlag  
til formand, kasserer, 
kirkeværge og kontakt-
person 

G. Kalenderlægning for 
møder i MR i det kom-
mende år. 

 
Situationen omkring de frivillige i kirken er drøftet 
Søren Aaby, Lone Skytte vil gerne melde sig til kordegnetjansen. Li-
geledes vil Knud Meldgaard på sigt gerne hjælpe til. 
Klaus sender et personligt svar til gruppen, som står for skærmvis-
ning i kirken. I MR er der ligeledes blevet enighed om at Lone 
Skytte, hvis ønsket, bliver kontaktperson for skærmgruppen og 
indkalder til møde.  
Søren Aaby tager opgaven med at scanne/kopiere gl. avisudklip fra 
Arne Bach. 
 
Forretningsorden vedtaget.  
 
 
Vedtægt vedtaget 
Vedtægt vedtaget 
Vedtægt vedtaget 
Vedtægt vedtaget 
Vedtægt vedtaget 
Vedtægt vedtaget 
 
Vedtægt vedtaget 
 
 
Det vedtages at medlemmer af MR modtager Menighedsrådenes 
Blad 
 
Vederlaget er godkendt 
 
 
 
Mødekalender for MR godkendt med ændringer. Ny kalender 
medsendes referat.  



 

H. Køb af glaskunst 
 

I. Ny kunstudstilling i Kir-
kehuset 
 

J. Ændring af Kirkeudvalg 
 

K. Samarbejdsaftale mel-
lem Herning og Gød-
strup 

Glaskunsten som pt. er udstillet i aulaen i kirkehuset. Dette lader 
sig til dels gøre ved sponsorering.  
Der nedsættes et kunstudvalg for kunst i kirkehuset. Svend Erik og 
Anders går i udvalget. Klaus tager kontakt til Søren Nielsen, kunst-
formidler og udstilling i de kommende måneder.  
Søren Aaby udtræder af udvalget, da kirkeværgen ikke kan være 
medlem. 
Samarbejdsaftalen er på plads. Provstiudvalget har godkendt og er 
videresendt til stiftet.  

3. Kontaktpersonen 
 
 
 
 

A. Kordegne i kirken 

Der skal vælges en AMR blandt medarbejderne i kirken. Den valgte 
tager på AMR-uddannelse i januar med Else-Marie. Der er et over-
ordnet fokus på at sikre daglig trivsel blandt kirkens ansatte.  
 
13/12 Elin Hansen (Lone oplæres) 
20/12 Klaus Lytzhøft 
24/12 kl. 10 Elin Hansen 
24/12 kl. 12.00 Elin Hansen 
            kl. 13.30 Henrik Andersen 
            kl. 15.00 Karen Bunk 
            kl. 16.30 Klaus Lytzhøft 
25/12 kl. 10.00 Elin Hansen 
26/12 kl. 10.00 Henrik Andersen 
27/12 kl. 10.00 Lone Skytte  
01/01 kl. 16.00 Karen Bunk 
03/01 Klaus Lytzhøft (Søren Aaby oplæres) 
10/01 Henrik Andersen 
17/01 Elin Andersen 
24/01 Karen Bunk 
31/01 Lone Skytte 
 

4. Kirkeværgen De sidste punkter i forhold til byggeri er lukket.  
I skellet til nabo mod nord er der opsat plankeværk. Dette males 
på sigt.  
Vandskade på kontoret udbedres inden jul.  

5. Kirkeudvalget Intet nyt.  

6. Præstegårdsudvalget Intet nyt. 

7. Aktivitetsudvalget Intet nyt. 



 

8. Kor- og musikudvalget  Koret har givet lille koncert i Boxen. D.d. gives koncert i Grenå. Øv-
rige koncerter er aflyst.  

9. Øvrige udvalg Klaus og Søren har været til møde i kirkegårdsbestyrelsen. Klaus er 
her blevet næstformand.  
Der indskrives et kunstudvalg i rækken af udvalg. 
Ligeledes kontaktperson til skærmudvalg.  

10. Medarbejderrepræsentant. Intet nyt 

11. Kassereren Intet nyt 
 

12. Præsterne  
A. Max 5 minutters 

orientering til hver. 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13. Næste møde: 
FU: 
Indleder: 
 

B. Eventuelt 
 

C. Protokollen under-
skrives 

 
 

 
 
 
Refleksion omkring coronasituationen. Der er ikke kommet nye 
regler for kirkelige handlinger. Alt kan principielt gennemføres, 
men reelt kan der være udfordringer i fht. gennemførelse. Der 
rundsendes brev fra Henrik Stubkjær til MR.  
Vi skal være klar på at kunne tage beslutninger inden jul i forhold 
til ændrede betingelser for gudstjenesten.  
Som udgangspunkt er al anden aktivitet i og omkring kirken aflyst. 
Der laves en dialogbaseret tilgang til personalet om hjemmear-
bejde, i samarbejde med hver enkel medarbejder.  
 
 
 
 
21. januar 
11. januar 
Karen Bunk indleder 
 
 

  

  

  



 
 
 


