
REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE 2. AUGUST 2022 

 

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt 

2. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et enkelt punkt, Sct. Michaels fest og høstfest. 

3. Der var ingen orientering fra præsten ud over de punkter, dagsordenen indeholdt  

4. Til efteråret går en ny kirkeskattekampagne i gang. Vi drøftede det tilsendte materiale. Vi vil 

gerne deltage i en fælles kirkeskattekampagne, men vi havde dertil et par spørgsmål, der er 

videresendt til kirkeskattekonsulent Susanne D. Madsen. Vi ser frem til det endelige udkast til 

godkendelse.  

5. Vi evaluerede ØM-valfarten på opfordring af valfartskomitéen. Og menighedsrådets inputs er nu 

sendt til Erik Smitshuysen fra valfartskomitéen.  

6. Vi skal følge op på børneattester ift. katekese m.m. – dette tager Helle F. Bartelsen sig af. 

7. Den 28. august inviterer menighedsrådet til møde for hele menigheden (efter messen), hvor 

kirkens og menighedens fremtidsvisioner kan ”komme på tavlen”. Menighedsrådet har haft en 

sådan brainstorming proces, og nu vil vi gerne invitere hele menigheden til det samme. De 11 

punkter menighedsrådet har stemt om vil blive fremlagt, og så er det ”jeres tur”. Dragana Budes vil 

styre processen.     

8. Arbejdslørdag. Den 13. august (kl. 09.00 -?)  skal vi have kirken og udenoms arealerne klargjort til 

”Velkommen Hjem”, så alt ser pænt og rent ud. Der skal også klippes hæk. Vi spørger specifikt 

enkelt personer efter hjælp til klipning af hæk, lån af trailer, hjælp til flagstang m.v., så vi er sikre på 

at have de fornødne hænder lige til disse opgaver. Alle er velkommen denne dag! Vi starter med 

fælles morgenkaffe kl. 09.00.  

9. Hjemmeside, persondatalov, regnskab. Vi vil se, om der findes en standardformular ang. 

persondataloven, så den kan lægges på hjemmesiden. Dragana vil ligeledes spørges skolen, om de 

evt. har én, de anvender, som vi kan bruge. Gregers lægger regnskabet ud på hjemmesiden, da det 

er efterspurgt.  

10. Velkommen Hjem. Der søges fortsat frivillige til enkelt opgaver, men vi er ret overbeviste om, at 

der er (mere eller mindre) styr på det meste. Men er meget velkommen til at melde sig som frivillig 

til opgaver de dage, arrangementet varer, og kan kontakte Gregers enten pr. mail eller personligt 

(efter messerne). 

11. Pastoralrådsmøde. Vi får en orientering fra Helle, der sidder i Pastoralrådet. Der er et referat 

med i senest udsendte nyhedsbrev, så i kan læse, hvad mødet indebar.  

12. Vi planlægger kommende møder. 

13. Sct. Michaels Fest, Høstfest. Disse dage fastsættes til hhv. 30. september og 9. oktober, 2022 

14. Eventuelt. Helle orienterer os om fonde, som hun har søgt (kirkeruden), Helle leder videre for at 

se, om der er flere fonde, vi kan søge bidrag hos.  


