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Menighedsrådsmøde                                        Beslutningsprotokol 
Tid: Torsdag den 4. januar 2018 kl. 19 – ca. 22 

Sted: Nørre Uttrup Kirke, lille sal 
Indkaldte menighedsrådsmedlemmer: Anni M. Andersen (formand), Johs Bruun Bindslev (næstformand), Jytte G. 

Christensen (kontaktperson), Leif Hove Nielsen (kirkeværge), Christian Lund Corneliussen (kirkeværge), John 

Pedersen (kasserer), Bente E. L. Kjær, Vita Johansen, Jytte Andersen, Henrik Busk Rasmussen (sognepræst)  

Andre indkaldte:  Bo Windfeldt (medarbejderrepræsentant), Rigmor Fredsgaard Jakobsen (sekretær) 

  

Afbud: Jytte Andersen, Johs Bruun Bindslev, John Pedersen 

 

Bo Windfeldt vælger salme  
Dagsorden 
 

Beslutninger 

1. Godkendelse af dagsorden Menighedsrådet godkendte dagsorden. 

2. Godkendelse af forhandlingsreferat fra 
menighedsrådsmødet d. 30.11.2017 og 
2.11.2017 (bilag) 

Referaterne blev godkendt. 

3. Siden sidst v. formanden 
a. Nej til ansøgning om økonomisk støtte til 
Den grønlandske Forening IKERASAK 
b. Ordinationsgudstjeneste i Budolfi Kirke 
torsdag d. 25. januar kl. 17.00 for Cand. 
theol. Jan Pahus Nissen 
c. Distriktsforeningens årsmøde med 
generalforsamling onsdag den 31. januar kl. 
17.30. Tilmelding til kirkekontoret senest d. 
8. januar 

3. Formanden orienterede: 
a. Menighedsrådet har valgt at sige nej til ansøgningen. 
b. Der inviteres til ordinationsgudstjeneste og 
velkomstgudstjeneste via en annonce i ugeavisen, 
hjemmesiden og meddelelser ved søndagens 
gudstjenester. 
c. Flere fra menighedsrådet meldte sig til 
Distriktsforeningens årsmøde med generalforsamling. 

4. Tag og tårn v. kirkeværge Christian 
Corneliussen  
a. Valg af arkitekt til renovering af Nørre 
Uttrup Kirke 

Kirke- og kirkegårdsudvalget anbefalede arkitekt Ole 
Knudsen. Han forventes at kunne opfylde flg. krav: Har 
erfaringer med kirker. Kan samarbejde med den 
udpegede rådgiver. Kan være til stede udenfor ”normal 
arbejdstid”. Kan varetage byggestyring. Har byggeteknisk 
indsigt. 
Menighedsrådet besluttede at vælge denne arkitekt. 

5. Er der mulighed for udleje til 
begravelseskaffe i Nørre Uttrup Kirkes 
mødesale? v. Johs Bruun Bindslev (bilag) 

Menighedsrådet besluttede, at det er udelukket at tilbyde 
begravelseskaffe, da der er brug for lokalerne til kirkelige 
aktiviteter. I øvrigt henvises til tidligere beslutning om 
ikke at udleje lokaler til samvær efter bisættelser og 
begravelser. 

6. Hvordan takler vi løft af kister i kirkerne 
og kapellet? Overholder vi arbejdstilsynets 
regler for de ansatte på dette område? v. 
Johs Bruun Bindslev (bilag) 

Menighedsrådet konstaterede ud fra de ansattes 
udtalelser, at det ikke er et problem ved vore kirker og 
kapellet. Kirkegårdslederen skal følge op på, om vores 
udstyr er tidssvarende og lever op til kravene. 

7. Snerydning på kirkens matrikler – Er 
aftalerne med firma og ansatte på plads? v. 
Leif Hove Nielsen 

Aftalen betyder, at der ryddes sne om morgenen og om 
aftenen. Men bliver der behov for snerydning i løbet af 
dagen, bliver det kirkens og kirkegårdens ansatte, der 
må klare opgaven. Vi må følge med i, hvordan behovet 
bliver. 
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8. Tanker om en visionsdag for ansatte og 
menighedsråd v. Anni M. Andersen 

Der er nedsat et udvalg, der skal udarbejde et forslag: 
Præsterne, Mikael Leth og Rigmor Fredsgaard Jakobsen 

9. Fastsættelse af datoer: 
a. Velkomstgudstjeneste for vores nye 
præst: Søndag d. 4. februar kl. 10.00 
b. Økonomiudvalgsmøde torsdag d. 
15.februar kl. 13-15 
c. Syn af kirker og kirkegårde: Torsdag d. 
12. april kl. 8 – 14.30 
d. Menighedsmøde: Søndag d. 22. april 
efter gudstjenesten 
e. Fest for frivillige, ansatte og 
menighedsråd og ægtefæller/ledsagere: 
Fredag d. 21. september kl. 18.00 

a. Til velkomstgudstjenesten bliver der behov for hjælp til 
at dække bord lørdag aften og praktisk hjælp i 
forbindelse med receptionen. Menighedsrådsmedlemmer 
vil få tilsendt en mail efter d. 15.1., så de kan tilmelde sig 
som frivillige. Der forventes ca. 120 deltagere til 
receptionen. Menighedsrådet besluttede, at der skal 
være tilmelding til receptionen. 
b. Økonomiudvalget er fastsat til 15.2. kl. 13-15. 
c. Vedr. syn: Christian orienterer bygningskyndig Børge 
Ziegler om datoen. 
Plan for dagen sendes ud ved start af april til deltagere i 
synet.  
d. Menighedsmødet blev fastsat til 22. april efter 
gudstjenesten. Menighedsmødets indhold blev drøftet. 
En mosaik med forskellige personer: De frivillige kan 
medvirke. Kaj Henning Nielsen fra NUBI: Hvordan er det 
at have kirken som nabo? Indslag med begge præster: 
Tanker om at være præst. Kirkeassistance skal 
fremlægge økonomi. Kordegnene laver udkast til 
program til næste møde. 
e. Kordegnene laver en liste over frivillige. 

15. Orientering fra kontaktpersonen Jytte Christensen fortalte, at de sidste MUS samtaler 
afholdes i næste uge. 

16. Orientering fra kirkeværgerne Leif Hove Nielsen orienterede om dialog med nogle af 
naboerne til Centralkirkegården.  
Christian Corneliussen: En elektriker har undersøgt og 
lavet et tilbud på, hvad det vil koste at få en 
elsikkerhedsattest for Nørre Uttrup Kirke. Det 
fremlægges på næste møde. 

17. Orientering fra 
medarbejderrepræsentanten 

Bo Windfeldt Nielsen orienterede om gode drøftelser på 
månedens kalendermøde og bekymring vedr. det nye 
lønsystem, der vil betyde udfordringer i startfasen. 

18. Orientering fra enkeltpostindehavere og 
udvalg 

Letlandsudvalget: Bente Kjær fortalte om brevveksling 
med venskabsmenigheden. 

19. Orientering fra præsten Henrik Busk Rasmussen fortalte om en travl december 
måned, hvor også skolen var i kirke inden jul. Spørgsmål: 
Er der aftaler vedr. Stigsborg Brygge? Der er aftalt en 
sogneeftermiddag med emnet. 

20. Næste møde og salmevalg Menighedsrådsmøde:  
Torsdag d. 1. februar 2018 kl. 19.00 
Bente Kjær vælger salme. 

21. Eventuelt  

22. Afslutning v. sognepræsten  

 


