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DAGSORDEN REFERAT 
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 6a 

    Beslutningspunkter:  

2.  Godkendelse af endeligt budget 
2023 

Godkendt 

3. lukket punkt  
4. Temperatur i kirke og sognehus Kirkens temperatur er reguleret således, at 

den følger de anbefalinger der er omkring 
temperaturer i offentlige bygninger.  
 
I sognehuset sænkes temperaturen også.  

 

5. Mandeklub Der er godkendt budget for mandeklubben i 
2023.  

6. Protokollat for regnskab 2021 Protokollatet er forelagt og godkendt.  
Orienteringspunkter:  



 

Orientering fra udvalgene: 

 

7. Nyt fra personalet ved 
kontaktperson og Medarb. 
repræsentant  

Der er ansat ekstra hjælp på kirkegården til 
grandækningen. 

8. Nyt fra Kirkeværgen Der er lavet service fra Bravida. Luftkanalerne 
er vendt i et forsøg på at undgå træk. 
 
Der slibes gulv i sognehuset i sommeren 2023. 
 
Der sættes hasper på terrassedørene så 
dørene kan stå åben ind i salen. 
 

 

9. Nyt fra Sognepræsten  Spaghettigudstjeneste torsdag den 13. 
oktober 2022.  
 
Der er sendt invitationer ud til Allerhelgen.  

Demensvenlig høstgudstjeneste i september 
med deltagelse af 35-40 personer. En rigtig 
god oplevelse. 
Der afholdes demensvenlig julegudstjeneste. 
 
Der er planlagt julegudstjeneste for dagpleje, 
børnehave og skolen. 

Fyraftenssang afholdes i marts måned 2023. 

Der er fortsat lørdagsdåb en gang om 
måneden i første kvartal 2023, samt 2 søndage 
om måneden i forbindelse med højmesse.  

10. Nyt fra Udvalgene Kirkegårdsudvalget: 
Renovering af kirken - Vi afventer endeligt svar 
på ansøgningen i december 2022.  

Skimmel i orgelet er behandlet. Der afventes 
løsning på lang sigt.  
 

Aktivitetsudvalget 
Der er arrangementer planlagt frem til maj 
2023. 

11. Økonomi Orientering fra kasserer. 
 



Vi skal være opmærksom på vores 
arrangementer.  

12. Nyt fra formanden Orientering om hjemmesiden. 

13. Underskrivelse af div. Er underskrevet 

14. Evt. Lys på parkeringspladsen tændes ved 
arrangementer i kirken og i sognehuset. 
 
Der sættes ikke lyskæde på juletræet uden for 
kirken eller juletræet i sognehuset.  
Der sættes ikke lyskæde op i urnelunden. 

Lyden virker i Sognehuset. 

Dåbsklude 
Birta har sagt ja til at stå for dåbsklude. De 
mødes en torsdag om måneden (ulige uger).  

Bodil og Jutta deltager i afskedsarrangement 
for provsten.  

 

6A. Flytning af borde og stole i 
sognehuset 

Der laves en plan for opstilling af borde og 
stole i Sognehuset.  

  
  

  

  

Referent:  Vicki F. Vestergaard 

 

Referat godkendt af: 

 

 

 

 

 


