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Deltagelse
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Henning Christian Danielsen Næstformand (HCD)
J. P. Christiansen, Kasserer (JP)
Maria Danielsen (MD)
Ellis Juul, Kontaktperson (EJ) AFBUD
Lene Marie Kragh-Frederiksen (LKF)
Kirsten Breum Jørgensen, (KBJ)
Grethe Brøgger (GB)

Sognepræst
Bart Vanden Auweele (BVA)

Medarbejderrepræssentant
Pia Brun (PB)
Referent: Lene Marie Kragh-Frederiksen Mødeleder: Kirsten Breum Jørgensen

Dagsorden
1: GENNEMGANG AF SENESTE
MØDEREFERAT v/ Mødeleder

Referat

Ansvar

ok

Alle

2. SENESTE REFERAT GODKENDES ok
OG UNDERSKRIVES

Alle

3. GODKENDELSE AF
DAGSORDEN

1

Punkt 4.1 Revidering af Kirkegårdsvedtægter udsættes. Istedet
kommer punktet til at omhandle Marken omkring kirken.
Punkt 4.8 udsættes til næstkommende dagsorden.

Alle

4.0 PUNKTER TIL BESLUTNING
4.1
Jorden bag Haslund Kirke
(LKF/JP/MD)

Uddybning: Fremlæggelse af indhentet viden og inspiration til
anden anvendelse af marken omkring kirken, samt hvor vi står i.f.t.
videre plan.
Materialer om forskellige projekter, kontakt- og ressourcepersoner
samles i fælles mappe til videre inspiration.
Der opleves interesse og muligheder for samarbejde med både
Provstiet, de to kontaktede personer fra Randers Kommune og
Hede selskabet. I mailkorrespondance med HP peger Hede
selskabet på forskellige ting der skal afklares og søges om bl.a.
dispensation for evt. skovrejsning.
Vi er fortsat undersøgende og åbne for andre, som kan og vil byde
ind i forhold til projektet.
Beslutning:
LKF kontakter Ivan Guldager, Rds. Kommune for at afklare, om vi
hurtigst muligt skal søge om dispensation for rejsning af skov og
giver herefter JP besked, så han og FAS kan gå videre med
ansøgning.
LKF aftaler møde med Lars Mågaard og Ivan Guldager Rds.
Kommune i begyndelsen af september.

4.2
Afslibning og oliering kirkedøre i
Ølst og Haslund og reparation i
Ølst

LKF

Finn aftaler med Carsten Vejborg at afsætte tid til at se på
muligheder i anvendelse af jorden til milø- og naturmæssige tiltag.

FAS

Henning orienterer forpagteren af kirkens jord vedrørende MRs
tanker om anden anvendelse af jorden.

HCD

Vi har fået et overslag for maling af kirkedøre på 15.000 incl.
moms pr. dør.
Dørene har været behandlet forkert og skal slibes helt ned og
behandles med olie, hvilket påvirker prisen.
Desuden skal døren i Ølst først repareres og vi har et overslag fra
tømreren på 7.500 inkl. moms
Inden arbejdet går i gang undersøger Henning om der også er
behov for reparation af døren i Haslund Kirke. Henning kontakter
håndværkere og sætter arbejdet i gang efter godkendelse i
Provstiet.
Formanden søger 5 % midler

4.3
Studietur

LKF

Studieturen er aftalt til d. 8/10
Klokkeslæt og andre informationer kommer senere.
JP+FAS planlægger studieturen inkl. TODO liste.

HCD

FAS

JP+FAS
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4.4
Kirkegårdsudvalg

For at få en samlet plan for Kirkegårdene
nedsættes et kirkegårdsudvalg, bestående af Finn, Henning
Kirsten, Louise K og Pia. Første opgave er Se. punkt 4.5
KBJ indkalder.

KBJ

4.5
Kirkegårdene

Hvordan skal retningslinjer være for hvad graver skal have
tilladelse til? Dette tages op på førstkommende møde i
Kirkegårdsudvalget.

PB/KBJ

4.6
Klage over regning

En gravstedsejer i Ølst er utilfreds med sin regning for pasning af
gravsted. MR finder at gravstedsejer er forpligtet på regningen for
pasning af hele gravstedet, men kan krediteres for grandækning,
som vedkommende selv har udførte.
Kirkegårdspersonale må orientere gravstedsejer om ovenstående,
samt muligheden for at nedlægge en del af gravstedet.

4.7
Tider for gudstjeneste

Efter en kort dialog om forskellige synspunkter på tider for
Søndagsgudstjenester besluttes det, at de fortsætter med at være
kl. 10.00.

4.8
Økonomisk ramme for
aktivitetsudvalget (LKF/KBJ)

4.9
Dato for MR møder i 2022

HCD

UDSAT TIL MØDE I AUGUST
Økonomisk ramme for som MR uddelegere til aktivitetsudvalget
for 2023. uddybning for bedre at kunne prioritere og være sikker i
planlægningen i aktivitetsudvalget foreslås, at der aftales en
økonomisk ramme, som MR uddelegere til aktivitetsudvalget.
Der er flere poster på budgettet, hvor der er afsat midler, som
bl.a. bruges på arrangementer som aktivitetsudvalget planlægger

Følgende datoer blev aftalt.
Torsdag 25/8 - Mandag 19/9 – Torsdag 3/11 og 24/11
GB

4.10
Sommersang 3.august (BVA)

4.11 Træer
Hvad gør vi med træerne på
Haslund Kirkegård (FAS)

Bart efterlyser hjælp til sommersang d. 3/8
Grethe Brøgger træder til

FAS/KBJ

Drøftes og besluttes i Kirkegårdsudvalget
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4.12
Misligholdte gravsteder

Gravsteder, som vedligeholdes af gravstedsejeren – men
misligholdes skal kontaktes. Kirkegårdsudvalget udarbejder en
standardskrivelse og aftaler videre kontakt.

Hele
udvalget

5.0 PUNKTER TIL DRØFTELSE
5.1
Fast punkt ”To-do lister”
(FAS)og (BVA)

TODO-liste til pilgrimsvandring 11. august
TODO-liste til fristluftsgudstjeneste 28. august
gennemgået og udsendes af FAS

FAS

5.2
Konfirmander (BVA)

Der er stemning for at give konfirmanderne en salmebog med en
håndskrevet personlig hilsen og ”konfirmandens ord”.

BVA

5.3
Foodbank/ Madudlevering
(BVA)

Der er tre sogne i kommunen, som står for uddeling af madvarer.
Det er dog et provstiprojekt. Coronakrise, inflation og
flygtningesituationen har gjort, at mange familier har økonomiske
vanskeligheder og der er stor efterspørgsel. Provstiet har fået
indsamlingstilladelse og har sendt mail med diverse materialer og
information.
MR bakker op om tanken, sætter information i Kirkebladet,
annoncerer tiltag og mulighed for at bidrage ved Gudstjenester og
lægger opslag med MOBIL-pay i våbenhuset.

BVA

6.0 Punkter til ORIENTERING
6.1
Kirkegårdskonsulent (FAS)

6.2
Energirådgiver (FAS)

Vi får besøg af kirkegårdskonsulenten iflg. henstilling fra Provstiet.
Kirkeværger, graver og gravermedhjælper deltager.

Energirådgiver Carsten Vejborg kommer den 18. august

6.3
Kvitter for mail (KBJ)

Opfordring til at huske at kvittere for modtaget mail

6.4
Travlt med kirkegårdsarbejde (EJ
/FAS)

Der har været en periode med stor arbejdsbyrde, hvorfor der er
midlertidigt ansat en person til at hjælpe med at nedbringe
puklen.
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6.5
Samarbejde med frivillige om
fællesspisning (BVA)

Senest deltog godt 40 personer i fællesspisning. Tak for god
annoncering!
Der er udfordringer med hvordan økonomien til indkøb af råvarer
kan foregå.
Bart kontakter Provstiet for hjælp til en løsning.

7.0
EVENTUELT

Ingen punkter

8.0
PLANLAGTE
MENIGHEDSRÅDSMØDER

2022
Torsdag 25/8 - Mandag 19/9 – Torsdag 3/11 og 24/11

9.0
HOLDEPLADSEN
Punkter der afventer at tages op
på til kommende møder

KBJ og HCD fremlægger forslag til reviderede kirkegårdsvedtægter
til næste MR møde

5

