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HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 16 
tirsdag den 22.03.2022 kl. 19.00 i Sognehuset 

 

Inden menighedsrådsmødet er der kl. 16.00 kirkesyn, og efter kirkesynet er der syn 
af Sognehuset. Præstegårdssyn udsættes til 2023 pga. præstens orlov.  
 
Til stede: Dorthe Habekost, Jesper Skovlykke Bygvraa, Susanne Lenger, John Pedersen,  
 Peter Thorstensen, Lis Møberg 

Jørgen Johansen deltager ikke i menighedsrådsmøder under sin orlov.   
 

Dagsorden: 

 Punkter til dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt.  
Punkt 5.b: Udgår – idet synet blev udsat pga. sygdom.  
Punkt 7: Det er et beslutningspunkt.  

2.  Indledning ved præsten 

 

Udgik i præstens fravær.  

3.  Fremlæggelse af regnskabet 

for 2021 v/ Helle Precht 

Bilag kommer inden mødet. 

Hejnsvig Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 43789317, Regnskab 
2021, Afleveret den 22.03.2022 19:45.  

4.  Nyt fra formanden 

a) Orientering fra formands- 

og kasserermøde 

b) Udlejning af Sognehus – 

fastlæggelse af priser.  

Bilag: Vedtægter for 

Sognehuset 

 
Ad. a) Orientering om stigende udgifter i provstiet, særligt 

el-priserne og om store lån i provstiet.  
Ad. b) Vi drøftede priser for udlejning af Sognehuset og vi fik 

fastlagt vores forslag til priser.  

5.  Nyt fra kirkeværge 

a) Orientering omkring 

varmepumpe i kirken     

v/ John Pedersen 

b) Opfølgning på syn 

c) Orientering 

 
Ad. a) John har undersøgt priser på etablering af 2 stk. 

varmepumper af 9 kW hver i kirken. Prisen er pt. kr. 
54.500 + moms. Der arbejdes videre med det.  

Ad. b) Udsat til tirsdag den 29.03.2022 kl. 16 grundet 
sygdom.  

Ad. c) Intet.  

6.  Nyt fra kontaktperson 

a) Kort orientering 

 
Ad. a) Der er ikke så meget nyt. Det går godt på kirkegården. 

Der er kommet lidt nyt grus og forårsblomster og 
hækplanter.  

7.  Nyt fra kasserer 

a) Orientering omkring 

likviditetslån på kr. 

75.000. 

 

 

 
Ad. a) Pga. likviditetsproblemer i slutningen af februar 2022 

blev der den 28. februar 2022 søgt om et lån på kr. 
100.000 via 5% midlerne. Vi fik aconto udbetalt kr. 
75.000, hvilket også er det beløb, vi har fået bevilget. 
Dette er godkendt af et enigt menighedsråd.  
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b) Regnskabsinstruks til 

godkendelse 

Ad. b)  Tilrettet og godkendt.  

8.  Nyt til og fra præsten 

 

Udgår, da Jørgen har orlov og derfor ikke deltager i 
menighedsrådsmøder.  

9.  Nyt fra udvalg 

 

Generel orientering.  

10.  Eventuelt 

 

Intet.  

11.  Næste møde Dato: Tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.30 
Lidt til kaffen: Dorthe Habekost 

 


