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Menighedsrådsmøde                                      Beslutningsprotokol 
Tid: Torsdag den 27.4. kl. 19.00 

Sted: Nørre Uttrup Kirke, konfirmandlokalet 
Indkaldte: Anni M. Andersen, Johs Bruun Bindslev, Bente E. L. Kjær, Jytte G. Christensen, Leif Hove Nielsen, 

Christian Lund Corneliussen, John Pedersen, Vita Johansen, Jytte Andersen, Henrik Busk Rasmussen 

(sognepræst), Mogens Gottfred Jensen (sognepræst), Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor 

Fredsgaard Jakobsen (sekretær) 

Andre indbudte: Ask Mikkelsen (kirkegårdsleder), 

Afbud: Henrik Busk Rasmussen (ferie), Mogens G. Jensen (sygemeldt) 

 

Bo Windfeldt vælger salme 

 
 

Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Menighedsrådet godkendte dagsorden. 

2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra 
mødet d. 23.03.2017  (bilag) 

Menighedsrådet godkendte referatet. 

3. Siden sidst v. formanden 
a. 40 års fødselsdagsfest 
b. Trine Kristensen er løsansat som 
kirketjenerafløser indtil Inger Thomsen er 
raskmeldt 
c. Brev fra naboer vedr. Centralkirkegården 
(bilag) 

3a. En stor tak fra formanden til alle, der har bidraget til, 
at fejringen af kirkens 40 års fødselsdag er blevet god. 
3b. Menighedsrådet bakkede op om denne løsning 
3c. Kirke- og kirkegårdsudvalget sender et skriftligt svar 
til naboernes kontaktperson på spørgsmålet angående 
stilkeg efter næste møde i udvalget. 
 

4. Postlisten (se DAP og bilag) Ingen beslutninger til dette punkt 

5. Tag og tårn v. Nørre Uttrup Kirke v. 
Christian Corneliussen og Ask Mikkelsen 

Provsten har sendt rapport fra Kvadrat Byggerådgivning 
videre til Stiftet, hvor den kongelige bygningsinspektør 
skal vurdere, hvad der videre skal ske. 

6. Principper og praktiske aftaler omkring 
udlån af kirkens lokaler v. Kirke- og 
kirkegårdsudvalget 

Menighedsrådet besluttede, at kirkens lokaler kan lånes 
ud til receptionslignende arrangementer i forbindelse 
med kirkelige handlinger. Der skal være personale til 
stede. Gæsterne skal selv sørge for forplejningen. Der 
skal betales 398 kr. pr time til dækning af personalets 
løn og slid på lokalerne. 

7. Tilbud om besparelse på leasingaftale 
vedr. kopi- og printmaskine (bilag) 

Menighedsrådet besluttede at lave en ny leasingaftale, 
der løber i 20 kvartaler til en pris på 7888 kr. pr. kvartal. 
Det giver en besparelse på 1.354 pr. kvartal, når 
opstartsudgifterne på i alt 3.095 kr. er betalt. 

8. Stiftmenighedsrådsmøde lørdag den 20. 
maj – hvem kan deltage? 

Mange er forhindret i at deltage. Der er 4 billetter 
tilbage. De ansatte får tilbuddet.  

9. Planlægning af menighedsmøde søndag 
den 21. maj efter gudstjenesten. 

Menighedsrådet har fået planlægningen på plads for 
menighedsmødet ud fra oplægget. Menighedsrådet 
besluttede, at de frivillige og de ansatte skal medvirke. 
Jytte Georgsen Christensen vil på kalendermødet 
onsdag d. 3. maj orientere personalet. 

10.  Lønforhandling  v. kontaktpersonen Lønforhandlingerne ligger nu hos de faglige 
organisationer. 

11. Orientering fra kontaktpersonen Ingen beslutninger til dette punkt. 



 
 
 
 

Hvorup sogns Menighedsråd 

12. Orientering fra kirkeværgerne Ingen beslutninger til dette punkt. 

13. Orientering fra 
medarbejderrepræsentanten 

Ingen beslutninger til dette punkt. 

14. Orientering fra enkeltpostindehavere og 
udvalg 
 

Bente Kjær vil tage ansvar for at den nye gæstebog, 
der blev givet som gave fra vennerne i Letland, kommer 
i brug ved særlige arrangementer. 

15. Orientering fra præsterne Ingen præst er til stede. 

16. Eventuelt Ingen beslutninger til dette punkt. 

17. Næste møde og salmevalg Onsdag den 17. maj kl. 19.00. Jytte Georgsen 
Christensen  vælger salme til næste møde. 

18. Afslutning  

 


