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DAGSORDEN BESLUTNINGSPROTOKOL / REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Siden sidst Skilt til kirken er ikke tilfredsstillende, Jette  forespørger 
om  tydeligere  skilt med tekst .

3. Årsregnskabet for 2015. 
(Helle S fremlægger)                                                                                                           

Ved Helle S.  Regnskabet afleveret d. 7.3.2016.  Poul 
formulerer  bemærkninger til udvalgte poster, som sendes 
ind efterfølgende.  Overskud  vedr. kirkegård skyldes  
højere indtægter  på grund af et stort antal begravelser, 
heraf  2 ikke  medlemmer af folkekirken.  Færre 
medlemmer i  kirkekoret. Kursus for 
menighedsrådsmedlemmer udsat. Overskuddet  skal 
bruges til planlagte arbejder vedr. nye kirkegårdslåger og 
fornyelse af antependium. Kursus for 
menighedsrådsmedlemmer planlægges til forår 2017.

4. Hovborg og Lindknuds  
graversystem ved Brandsoft 
bliver snart udfaset. Skal vi 
forsøge at komme med 
hurtigt, så den nye graver 
ikke skal lære 2 systemer 
på ret kort tid? Prisen er 
10000 kr for hvert råd + 
2500 kr. pr deltager pr. 
modul til et kursus (Helle S 
fremlægger)

Ved Helle S.  Menighedsrådet er positive og afventer  
Lindknud Menighedsråds  indstilling. 
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5. Præstesituationen pr 1. 
april

Morten Sørensen  ansat som barselsvikar for Helle og  
indsættes i Hovborg  søndag d. 3.4. Han skal stå for 
konfirmationen. Bente Bramming, pt. Åstrup, er  vikar 40 
% indtil 31. juli for Anna Marie.  Knud Fensteen Madsen  
tager ekstra gudstjenester i de kirker, hvor der ikke er 
konfirmationer i  april/maj, ligesom Jette Bendixen fra 
Kolding er til rådighed.  Fra august skal findes ny løsning. 
Anna Marie står for gudstjenesteplan. Morten Sørensen 
skriver tekst til Huif-blad. – Vi forsøger at være 
opmærksomme på ændringer og  orienterer  ved opslag i 
kirken – Dagli’Brugsen og Huset. 

6. Graversituationen indtil en 
ny er ansat          

Graver Mogens har sagt op pr. 1.april 2016 og Martin vil 
gerne frigøres snarest. Mathilde Bach Osmundsen  var til 
jobsamtale før mødet   og  blev foreløbigt ansat indtil 
1.december som gravermedhjælper. Vi laver 
overgangsordning med Brørup, hvor Mogens arbejder i 
Brørup onsdage + torsdage i marts, hvorefter  han vil 
arbejde  de optjente dage  i april i Hovborg,  ligesom han 
tager weekender i april. 

7. Orienteringsmødet 10. 
marts. Aftenens forløb og 
emner til orientering. 
Arbejdsfordeling

Efter andagten ost og rødvin i Huset . Emner : Gregers 
deltager og orienterer om arbejdet med  kor. Maj Britt 
fortæller om Baby-salmesang. Præstesituation v. Anna 
Marie. Øvrige emner:  Menighedsrådsvalg, 
graversituationen, sogneudflugten + forhåbentlig debat 
og bemærkninger. Eva- Erling Jette dækker bord og køber 
ind torsdag.   

8. Konfirmationen 22. april  Doris står for modtagelse af telegrammer +  boblevand og 
kransekage. Liste over konfirmander  i næste blad. 

9. Igangsætning af 
synsudsatte arbejder og 
vore projekterede opgaver

Maling af døre i kapellet + maling  og reparation af 
vinduer i graverhuset.  Maling af søjler omkring kirken. 
Sættes i værk.  Projektet med låger + snedkertilbud vedr. 
antependium fra snedkergården i Brørup på 17.500  
venter til efter kirkesyn d. 26. april.  

10. Sogneindsamlingen til 
fordel for Folkekirkens 
nødhjælp 13. marts

 Det blev besluttet  på fællesmøde at konfirmanderne  
samler ind.  Bøsser udleveres efter kl. 9 gudstjeneste. 
Eva og Jette  laver burgere.

11. Gravstedsfredningen af 
Hans Madsens 
familiegravsted. 

Menighedsrådet tager stilling ved kirkesyn.

12. Indsættelse af vikar for 
Helle den 3. april kl. 9.00 

Markeres med kirkekaffe og noget kage  + procession v.  
provst Anna Marie + menighedsformand + Morten 
Sørensen. 
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Kaffe: Jette  

Underskrift af beslutningsprotokol

13. Drøftelse af 
ansættelsesforløbet for 
graver

Stillingsopslag vedr. ny graver  har ansøgningsfrist d. 18. 
marts. Ansøgninger vil  ligge til gennemlæsning i 
graverkontoret . Tirsdag d. 22  kl. 17 møde om 
indkaldelse  til samtaler. D. 29.3. fra kl. 16 har vi 
samtalerne, hvorefter vi forventer at ansætte ny graver 
pr. 1.5.2016..  

14. Eventuelt Møde om landsbydagene i august er  d. 16. marts  kl. 17. 
Poul + evt. andre deltager. Vi vil  byde ind  med 
gospelkoncert og Poul forhører om Gregers evt. vil stå for 
arrangementet. 
Punkter  til næste møde er emner til efterårsmøde + 
fortsat samarbejde med Lindknud Aftenhøjskole. 


