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HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 8 
tirsdag den 15.06.2021 kl. 19.30 i Sognehuset 

 
Til stede: Thomas Olesen, Dorthe Habekost, Jesper Skovlykke Bygvraa, Susanne Lenger,  

Jørgen Johansen, Lis Møberg 
Afbud ved: Susanne Damkær, Dina Møberg 

 

Dagsorden: 

 Punkter til dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Thomas bød velkommen 
Dagsordenen er godkendt 

2.  Indledning ved præsten 

 

 

3.  Behandling af ansøgning om 

udtrædelse af menighedsrådet 
Af personlige årsager ønsker Susanne Damkær at udtræde 
af menighedsrådet.  
Udtrædelsen er godkendt af alle, selv om vi gerne ville have 
beholdt hende.  

4.  Nyt fra formanden 

a) Kort feedback på kurset i 

Ribe 

b) Generel orientering 

 
Ad. a) Alle syntes, det havde været en helt fantastisk dag. 

Dejligt, at kunne mødes og snakke om løst og fast. 
Samtidig med, at der var nogen gode input fra 
kursusholderne.  
Og et andet arrangement, hvor menighedsråd og 
medarbejdere deltager.  

Ad. b) Intet at bemærke.  

5.  Nyt fra kirkeværge 

a) Kalkning af kirken 

b) Klager over kirkegården 

c) Begyndende hærværk på 

kirkegården 

 
Ad. a) I år skal kirken og præstegården kun pletkalkes.  
Ad. b) Der er kommet flere klager over kirkegården. Men 

det skulle der være ved at komme styr på, da der er 
kommet en vikar ind for at hjælpe.  

Ad. c) Der har været nogen at smide med blomster for en 
uge siden. I nat har der også været et tilfælde. 
Desuden er der nogen, som bruger toiletterne 
uhensigtsmæssigt.  

6.  Nyt fra kontaktperson 

a) Valg af kontaktperson 

b) Generel orientering 

 
Ad. a) Dorthe konstitueres til kontaktperson indtil 

menighedsrådsmødet i august.  
Ad. b) Generel orientering omkring personalet. 

7.  Nyt fra kasserer 

a) MobilePay? 

 

 

 

 
Ad. a) Vi har snakket om at få MobilePay til arrangemen-

ter, juniorklub o. lign. Vi vedtager, at der bliver 
oprettet en MobilePay konto. Jesper sørger for at 
ordne det.  
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 Punkter til dagsorden Referat 

b) 1. budgetsamråd i 

provstiet  

Ad. b) Det er tirsdag den 22.06.2021.Thomas, Jesper og 
Jørgen tager afsted.  

8.  Nyt til og fra præsten 

a) Formen af gudstjenesten  

• Brugen af visuelle 

hjælpemidler 

• Tilsigtede målgrupper 

 
Ad. a) Orientering ved Jørgen  
 
KFUM spejderne har søgt om at låne kirken til en sangaften 
den 26.10.2021. Det godkendes.  
 

9.  Nyt fra udvalg 

a) Sognehusudvalget, 

orientering  

b) Vedtægter for 

Sognehuset, 

beslutningspunkt  

c) Præstegårdsudvalget, 

orientering 

d) Aktivitetsudvalget, 

orientering 

e) Hjemmesideudvalget, 

orientering 

 
Ad. a) Vi har fået et tilbud på køle/fryseskab og komfur.  
 Der er købt 2 bord/bænkesæt til Sognehuset.  
 Ragnas kontor; gulvtæppe og lister er færdige.  
 Garderoben forventes at blive færdig inden 

sommerferien.  
Ad. b) Den godkendes med de angivne rettelser.  
Ad. c) Præstegårdshaven er rengjort, træer beskåret mm.  

Dog er træerne rundt om terrassen blevet beskåret 
for meget. Derfor ønskes et mindre stakit til 
afskærmning. 
Orientering omkring indvendig vedligeholdelse.  

Ad. d) Karin og Frans kommer den 5. oktober 2021 og 
fortæller om Borgerkirken i Silkeborg.  
Den 25. november 2021 kommer Holger Grumme 
kommer og fortæller om københavner plantager.  

Ad. e) Orientering.  

10.  Eventuelt 

 

Vinduespudsning – 2 gange om året. Lis indhenter tilbud på 
pudsning indvendig og udvendig og sætter i gang.  

11.  Næste møde Dato: 17.08.2021 
Lidt til kaffen: Thomas Olesen 

12.  Lukket punkt  

 

Drøftet 

 
Jesper havde lidt med til kaffen 
 


