
Referat af menighedsrådsmøde  

 

 

1. Meddelelser 

Opdatering på lydsystem: vi har oprettet os som ansøger hos Oticon-fonden og udvalget har set på 

ansøgningsskemaet og finder det overskueligt – dog er der brug for tilbud og afklaring om hvad de 

bedste løsninger er i forhold til vores behov. Et møde er aftalt med et oticonlydfirma på torsdag der 

skal danne grundlag for drøftelse af muligheder og et tilbud.  

 

Platform oppe ved klokkerne er blevet rengjort for duemøg mm. 

 

2. Årsregnskab  og 3. præsentation af regnskab for menighed 

Bertold gennemgik det indledende regnskab og svarede på spørgsmål. Lige nu har revisoren alle 

bilagene. Vi afventer de sidste tal i forhold til pension mm, før regnskabet kan afsluttes. Det er 

positivt med øgede indtægter og vores medlemmers gavmildhed og det er lykkedes at spare på en 

række fronter. Samtidig har corona nok mindsket nogle udgifter. Regnskabet ser således meget 

positivt ud i forhold til de tidligere års underskud på ca 400.000 kr, men det er i sagens natur yderst 

vigtigt at vi stadig er ekstremt påpasselige med pengeforbrug og håber at alle i menigheden bliver 

ved at bakker op og bidrager økonomisk, da vi stadig står på meget usikre ben økonomisk og der 

ikke skal meget til at vælte læsset.  

 

Økonomien præsenteres for menigheden når regnskabet er helt klart. Vi bringer et takkebrev til 

kirkeskatteydere der har øget deres bidrag i forbindelse med adventstidskampagnen, og det vil vi 

trykke i sognebladet. Regnskab kan trykkes i sogneblad når det er færdigt men det er også ønskeligt 

at invitere menigheden til møde og fortælle om det hvis/når corona tillader det. Vi fortsætter 

drøftelse af præsentation når vi har regnskabet og ved hvad status er med nedlukningen 

 

4. Fastetid - hvilke initiativer og coronamulige aktiviteter kan vi tilbyde? 

Såvidt restriktionerne fortsætter, må vi kun mødes 46 mennesker i kirken. (Det skal være kirkelige 

handlinger, f. eks. messer, tilbedelse og bønsaktiviteter.) FU kommer med input til præsterne, da der 

ikke var umiddelbare ideer i MR 

 

5. Covidregler og utryghed 

Covidregler er de samme ved de forskellige messer uanset hvilken præst der fejrer den. Der skal 

bæres mundbind og vi i MR og andre må meget gerne støtte op om at håndhæve dette, da præsterne 

oplever det som en belastning at skulle agere ’politibetjent’. Ligeledes oplever sakristanerne det 

som en belastning at skulle forberede messen og holde styr på der ikke render folk rundt uden 

mundbind i sakristiet, der er lille og vores præster eksponeres (og kan skabe grimme smittekæder, 

hvis de smittes, da de ser mange inklusiv svage personer). Man må ikke befinde sig i sakristi uden 

mundbind under nogen omstændigheder, og i kirken kun hvis man er fritaget – vi kan ikke have 

politiske demonstrationer mod corona restriktioner, samtidig med der er folk der er bange/utrygge 

ved at komme. Folk der ikke vil holde regler kan evt blive hjemme og streame messen, så det er 

trygt for alle andre.  

 


