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Menighedsrådsmøde                                          Beslutningsprotokol 
Tid: ONSDAG den 17.5. kl. 19.00 

Sted: Nørre Uttrup Kirke, store sal 
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), Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær), Ask Mikkelsen 

(kirkegårdsleder) 

Andre indbudte: Kirkeassistance.dk v. Hanne Mellergaard Andersen og Erik Sondrup Andersen  

Afbud: John Pedersen 

 

 Jytte G. Christensen valgte salme 

 
 

Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Menighedsrådet godkendte dagsorden med tilføjelse af 
punkt 11a. Forslag til organistassistentens fremtidige 
opgaver og ansættelse 
 
Fraværende John Pedersen vil efterfølgende blive 
kontaktet  vedrørende hans stillingtagen til sagen. 

2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra 
menighedsrådsmødet d. 27.4.2017  
(bilag) 

Menighedsrådet godkendte referatet. 

3. Kvartalsrapport for januar kvartal v. 
Kirkeassistance.dk (bilag) 

Efter gennemgang tog menighedsrådet til efterretning, at 
kvartalsrapporten viser, at der er forbrugt 20 % af vores 
udgiftsbudget og realiseret 25 % af vores indtægtsbudget. 
Forbrug på 76 % på præsteboliger skyldes bl.a. en 
vandskade på Gildsigvej. Men bortset derfra ligner det 
vores normale udgiftsniveau for 1. kvartal i året. 

4. Siden sidst v. formanden 
a. Bidrag til Musikpris (bilag) 

Der er givet 500 kr. til Klaverstemmerens Musikpris. 
Menighedsrådet bakkede op om dette bidrag. 

5. Postlisten (se DAP og bilag) Iht. Brev om EASY, der indfører et forbedret system til 
anmeldelseIse af arbejdsulykker: Bo Windfeldt vil oprette 
en virksomhedsID for Hvorup Sogn. 

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

Menighedsrådet må afvente den kongelige 
bygningsinspektørs afgørelse i sagen. 

7. Menighedsmødet søndag den 21. maj 
efter gudstjenesten (bilag) 

Menighedsrådet bakkede op om det foreliggende program, 
hvor både ansatte og frivillige vil medvirke. Formanden er 
mødeleder. 

8. Vedtægter for kontaktpersonen (bilag) Dette punkt behandles på næste menighedsrådsmøde. 

9. Centralkirkegården 
a. Hunde på kirkegården (bilag) 
b. Urnenedsættelser på lørdage 
c. Obligatorisk vedligehold af 
urnegravsteder 

9a. Spørgsmålet om hunde på kirkegården sendes til 
behandling i Kirke- og kirkegårdsudvalget, som vil tage 
stilling til en revidering af ordensreglementet. 
9b. Urnenedsættelser på lørdage er et vedtægtsspørgsmål. 
Ud fra nuværende vedtægter kan det ske på alle dage 
undtagen enkelte undtagelser. Sagen må drøftes i 
forbindelse med det videre arbejde med vedtægter for 
kirkegården. 



 
 
 
 

Hvorup sogns Menighedsråd 

9c. Obligatorisk vedligehold af urnegravsteder indarbejdes i 
tillæg til kirkegårdsvedtægten. 

10. Ansøgning om tilskud til sommerlejre 
for børn (bilag) 

a. Menighedsrådet vedtog at støtte DFS sommerlejrene 
med et beløb på 1000 kr. Derudover kan der ydes tilskud til 
familier, der har brug for økonomisk støtte for at børnene 
kan deltage på sommerlejr. Sognemedhjælperen har en 
ramme på op til 2000 kr. i alt. 
b. Menighedsrådet besluttede at støtte sommerlejren for 
krigsveteraner og deres familier med et beløb på 5000 kr. 
KFUMs Soldaterhjem i Hvorup, Veteranoasen og 
Veteranstøtten står bag denne lejr. Menighedsrådet vil 
derudover yde 2.500 kr. til KFUMs Soldaterhjem inden 
udgangen af 4. kvartal, til fx en julefest for veteraner. 

11. Orientering fra kontaktpersonen 
11a. Forslag til organistassistentens 
fremtidige opgaver og ansættelse 

Menighedsrådet bakkede op om Jytte Christensens 
kæmpestore arbejde med at finde afløsning for den 
sygemeldte kirketjener, der snart vender tilbage til arbejdet. 
11a. Menighedsrådet besluttede at oprette en projektstilling 
på 16 timer til en organistassistent. Kontaktpersonen 
undersøger de juridiske aspekter ved at oprette denne 
stilling.   
Beslutningen forelægges John Pedersen, der ikke kunne 
være med, og hans mening høres. 

12. Orientering fra kirkeværgerne Ingen beslutninger til dette punkt. 

13. Orientering fra 
medarbejderrepræsentanten 

Ingen beslutninger til dette punkt. 

14. Orientering fra enkeltpostindehavere 
og udvalg 

Ingen beslutninger til dette punkt. 

15. Orientering fra præsterne Ingen beslutninger til dette punkt. 

16. Eventuelt Ingen beslutninger til dette punkt. 

17. Næste møde og salmevalg Menighedsmøde søndag d. 21. maj efter gudstjenesten. 
Anni M. Andersen M. Andersen vælger salme. 
Torsdag d. 1. juni kl. 19.00. 

18. Afslutning  

 


