
Referat af menighedsrådsmøde 7/2-2022  

 

1. Meddelelser herunder opdatering om synodearbejde i menigheden. 

Synodearbejde 

Der har været et par forberedelsesmøder i planlægningsgruppen. Alt kører, som det skal. Første 

synodemøde afvikles den 19/2. 

 

Kollekter 

Vi går tilbage til det gamle kollektsystem på søndag 13/2. 

 

2. Status for gårdprojektet – skal der bevilliges midler, andet, opdatering på mere konkrete 

planer?   

Udvalgets planerne for projektet præsenteres. Projektet skal være i overensstemmelse med kirkens- 

og byens arkitektur. Alle beslutninger skal vendes med specialister på området, der er fundet og vil 

bidrage. Projektet skal være så lidt indgribende som muligt. Vedligeholdelse skal være så nem så 

muligt. Endeligt skal det være så billigt som muligt. De foreløbige tanker skitseres tillige med et 

budget for det. Menighedsrådet godkender det foreløbige budget og at projektet fortsættes,  men 

ønsker at se og godkende en plan/skitse før det praktiske arbejde begyndes. 

 

3. Årsregnskab. 

Foreløbigt regnskab for 2021 drøftes – regnskabet er klar til revision og vil blive præsenteret for 

menigheden så snart det er godkendt. Økonomiudvalg arbejder sideløbende på budget for 2022 

baseret på det foreløbige regnskab.  

 

4. Status for lokaleistandsættelse/klargøring til børn/undervisning. 

• 1. sal er gjort rent og møbler er samlet. Den 5/3 skulle 1. salen være klar. Udsmykning af 

vægge mangler 

• 2. sal er næsten færdig. Der er et lokale tilbage, der skal ordnes. Det bliver færdiggjort 

indenfor de næste ca. 2 mdr. 

• Indgangen i stuen skal males, og der påtænkes i fremtiden at sætte nye døre op. 

• Lyddæmpning i sognesal drøftes – tilbud vil blive forsøgt indhentet hvis det kan nås, ellers 

overdrages forslaget til det nye menighedsråd 

 

5. Status på lydanlægget – evaluering? Hvad er oplevelsen efter Oticon har været ude og lave 

seneste fintuning? 

Der er langt bedre lyd fra højttalerne og taleforståelsen er vokset – vigtigt er at head set sidder 

ordentligt på præsten evt kan sakristan hjælpe.  

Mulighed for at tilkøbe en elektronikboks, der kan uploade tekster i streamingen, så folk f.eks. kan 

synge med direkte på skærmen vil blive undersøgt, herunder om det er muligt at låne en, så det kan 

prøves af. 

En ekstra transmitter, som bruges til gæster, der har brug for mikrofon, så præsterne kan have deres 

egen personlige, der er korrekt indstillet.  

Samtlige sakristanere vil blive forklaret hvordan elektronikken virker. En kort vejledning, som kan 

findes i sakristiet vil blive udarbejdet.  

 

6. Evaluering/status Pindstrup. (Hvordan det fungerer med at en fra MR er kontaktperson, 

informationsniveau, opdatering). 

Situationsbeskrivelse og anbefalinger udarbejdes til overdragelse til det nye menighedsråd 

 

7. Status for rengøring med frivillige/indkøringsfasen  



Rengøringssituationen drøftes og et antal forslag bringes videre, men det er stadig i indkøringsfasen 

så er endnu ikke som det er meningen at standarden bliver på sigt og der skal lidt mere tid til at 

tingene kommer i en mere stabil fase. 

 

8. Valg af repræsentant til skolebestyrelsen  

Kandidater drøftes og der vil blive fulgt op på inden næste møde om pågældende er villig.  

 

9. Kommentarer eller forslag fra MR i forhold til fastetid. 

• Caritas laver gadeindsamling i Fasten til fordel for Niger. (Caritas Walk bliver i Kr. Himmel-

fartsferien eller Pinsen.) 

• Retræte på polsk og engelsk. Den starter den 26/3. 

• Et par gregoriansk sungne messer.  

• Meditationer efter messen tirsdag kl 19 i stil med sidste år 

 

10.  Evt.  

Musikmuligheder ved andre messer end højmessen kl 10 drøftes. Der er ikke lønmidler til mere, så 

evt sang/musik er nødt til at være gennem frivillige til disse messer.  


