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Menighedsrådsmøde                                 Beslutningsprotokol 
Tid: Torsdag den 21.januar 2016  kl. 19.00 
Sted: Nørre Uttrup Kirke, lille mødesal 
Indkaldte: Anni M. Andersen, Johannes Bruun Bindslev, Peter Nygaard Jensen, Bente Elise Løvgaard 
Kjær, Jytte G. Christensen, Erik Krone Jørgensen, Leif Hove Nielsen, Christian Lund Corneliussen, 
John Pedersen, Mogens Gottfred Jensen (sognepræst), Henrik Busk Rasmussen (sognepræst), Ask 
Mikkelsen (kirkegårdsleder), Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen 
(sekretær) 
 
Fraværende med afbud: Leif Hove Nielsen, John Pedersen 
 
 Johannes Bruun Bindslev vælger salme  
Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Menighedsrådet godkendte dagsorden. 
2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra mødet d. 
19.11.2015 (bilag) 

Forhandlingsreferatet blev godkendt. 

3. Siden sidst  
3a. Postlisten (se DAP og bilag) Julekort fra Sapnis-koret med tak for 

dagene her i Nørre Uttrup. 
Afslag på ansøgning om hjertestartere 
fra Trygfonden. 

3b. Sket siden sidst  
4. Køkken v. Leif Hove Nielsen 
4a. Ansøgning til 5 % midler vedr. dækning af uforudsete 
udgifter på køkkenrenoveringsprojekt 

4. Regnskabsfører Bo Windfeldt 
orienterede om, at de sidste udgifter er 
betalt til entrepenøren på 
køkkenprojektet. Det betyder, at der nu 
er et underskud på ca. 50.000 kr. på 
køkkenprojektet. 
4a. Menighedsrådet besluttede at sende 
en ansøgning til 5 % midler vedr. 
dækning af uforudsete udgifter på 
køkkenrenoveringsprojektet. 

5. Provstiudvalgets bemærkninger til regnskab 2014 – til 
efterretning v. Bo Windfeldt (bilag) 
5a. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 
2015 -----kasseeftersyn (bilag) 

5. Menighedsrådet tog provstiudvalgets 
bemærkninger til regnskab 2014 til 
efterretning, og det vil efterfølgende blive 
indlæst i dataarkivet under behandling af 
provstiets bemærkninger. 
5a. Menighedsrådet tog 
Revisionsprotokollat om forberedende 
revisionsarbejder 2015 til efterretning og 
underskrev det efterfølgende, og det 
sendes snarest muligt til provstiet. 

6. Indbydelse til Indvielse af den nyrenoverede Katlakalns 
kirke i Letland v. Bente Kjær 

Den 2. april er Mogens Gottfred Jensen 
inviteret til at deltage i denne indvielse, 
og Bente Elise Løvgaard Kjær deltager 
også. 
Menighedsrådet besluttede at dække 
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rejseomkostningerne. 
7. Orientering om Bredbånd Nord v. Johannes Bruun 
Bindslev 

Menighedsrådet besluttede at Bredbånd 
Nord indlægger fibernet i Nørre Uttrup 
Kirke og accepterede det foreliggende 
tilbud. Udgiften bliver 899 kr. pr. måned. 

8. Vedtægter for kontaktpersonen v. Anni M Andersen 
(bilag) 

Menighedsrådet godkendte de 
foreliggende vedtægter for 
kontaktpersonen, der på et efterfølgende 
møde med de to kordegne afstemmer 
forventningerne i forhold til 
arbejdsopgavernes fordeling. 
Menighedsrådet besluttede, at 
aflønningen for kontaktpersonen er 
22.800 kr. for 2016. 

9. Vedtægter for kirkeværgen v. Anni M. Andersen (bilag) Menighedsrådet godkendte vedtægt for 
kirkeværgen. 

10. Vedtægter for præstegårdsudvalget v. Anni M. 
Andersen (bilag) 
10a. Orientering om afslag på ansøgning til 5 % midlerne 
vedr. renovering af taget på præsteboligen i Selsøparken v. 
Johannes Bruun Bindslev 

10. Menighedsrådet godkendte vedtægt 
for præstegårdsudvalget med sletning af 
§ 8. 
10a. Menighedsrådet tog afslaget til 
efterretning. 
Menighedsrådet besluttede, at 
renoveringen af præsteboligen 
Selsøparken 13 sættes i værk. 
Renoveringsudgifterne til forbedring af 
tag og gavle bliver ca. 190.000. Det er 
ca. 120.000 kr. mere end der er afsat til 
vedligehold af præsteboliger på budget 
2016. Dette skal findes på driftens øvrige 
konti. 

Kaffepause  
11. Vedtægter for Centralkirkegården og Hvorup Kirkegård 
v. Anni M. Andersen (bilag) 

Menighedsrådet godkendte vedtægter 
for Centralkirkegården og Hvorup 
Kirkegård. 

12. Projektbeskrivelse og finansieringsplan for renovering af 
stendige ved Hvorup kirkegård. Tilbudspris inkl. moms: 
118.381,46 kr. (bilag) 

Menighedsrådet godkendte 
projektbeskrivelsen og 
finansieringsplanen. Tilbudsprisen på 
118.381,46 kr. blev godkendt. 

13. Projektbeskrivelse og finansieringsplan for opbygning af 
miljøplads og forbedringer i værkstedsbygning på 
Centralkirkegården. Tilbudspris inkl. moms: 769.500 kr. 
(bilag) 

Menighedsrådet godkendte 
projektbeskrivelsen og 
finansieringsplanen. Tilbudsprisen på 
769.500 kr. blev godkendt. 

14. Orientering fra kontaktpersonen Ingen beslutninger til dette punkt. 
15. Orientering fra kirkeværge Punktet udgik, da kirkeværge havde 

meldt afbud. 
16. Orientering fra kirkegårdslederen og 
medarbejderrepræsentanten 

Vedrørende de ansattes deltagelse ved 
menighedsmødet: Menighedsrådet 
besluttede, at det er arbejdstid at deltage 
i mødet, og det forventes, at de ansatte 
deltager så vidt muligt. 

17. Orientering fra præsterne Menighedsrådet pålagde Mogens 
Gottfred Jensen og Leif Hove Nielsen, at 
når tilbuddet fra Søren Lyd angående  
forbedring af lydforholdene i Nørre Kirke 
bliver klar, skal arbejdet straks 
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iværksættes. 
18. Orientering fra enkeltpostindehavere og udvalg Ingen beslutninger til dette punkt. 
19. Lukket møde: Organisationsforslag v. Johannes Bruun 
Bindslev 

 

20. Evt.  
21. Næste møde og salmevalg Torsdag d. 11. februar kl. 19.00 

Anni M. Andersen vælger salme 
Bente Elise Løvgaard Kjær meldte afbud 
til de to næste menighedsmøder.  

22. Afslutning  
 


