
Menighedsrådsmøde den 3. november 2020 
Beslutningsprotokol 

Dagsorden 

1. Velkomst og præsentation samt valg af referent (ml. § 25) 

2. Konstatering af valgbarhed (ml. § 6, stk. 2, jf. mvl. § 3). 

3. Afgivelse af menighedsløfte (ml. § 7). 

4. Valg af tillidsposter. 

a – Formand (ml. § 8, stk. 3). 

b – Næstformand (ml. § 8, stk. 3). 

c – Kirkeværge (ml. § 9, stk. 1). 

d – Kasserer (ml. § 9, stk. 2). 

e -  Sekretær (ml. § 9, stk. 4). 

f – Kontaktperson (ml. § 9, stk. 5). 

g – Bygningssagkyndig (ml. § 9, stk. 8) 

h – Tegningsberettiget (ml § 9, stk. 9) 

5. Fastsættelse af eventuelle honorarer for formand, kirkeværge, kasserer, og kontaktperson 
(ml. § 8, stk. 5, og § 9, stk. 6).   

6. Fastsættelse af vedtægt for kirkeværge, kasserer, sekretær og kontaktperson (ml. § 9, stk. 7). 

7. Nedsættelse af stående kirke- og kirkegårdsudvalg samt fastsættelse af vedtægt for dette (ml. 
§ 17). 

  
8. Eventuel nedsættelse af særlige udvalg (ml. § 20). 

9.   Nedsættelse af valgbestyrelse samt efterfølgende valg af dennes formand (ml. § 6).  



10. Fastsættelse af forretningsorden (ml. § 24, stk. 4).       
11.  Fastsættelse af mødeplan (ml. § 22, stk. 1). 

12.  Evt.  

Til stede: Mikkel Wold, Anders Jørgensen, Bente Dahl Jensen, Helle Espersen, Kirsten Guldager, 
Regitze Jensen, Jens Vindekilde, Hanne Charina Baumann, Lea Muldtofte Gylling Olsen, Birthe 
Malmgren, Lars Windfeld-Høeberg og Sahra Lindeberg. 

Afbud fra: Anna Vind 

Ad.1.  Anders Jørgensen byder velkommen og beder de enkelte rådsmedlemmer præsentere sig. 

Ad.2. Det konstateres, at alle menighedsrådsmedlemmer er valgbare. 

Ad.3. Menighedsrådsmedlemmer, som ikke har underskrevet menighedsløfte, underskriver på 
mødet. 

Ad.4.  
a. Bente Dahl Jensen blev enstemmigt valgt som formand. 
b. Regitze Jensen blev enstemmigt valgt som næstformand. 
c. Jens Vindekilde blev enstemmigt valgt som kirkeværge. 
d. Hanne Charina Baumann blev enstemmigt valgt som kasserer. 
f. Anders Jørgensen blev enstemmigt valgt som kontaktperson og Mikkel Wold som daglig 

leder. Dvs. kontaktpersonrollen deles imellem dem. 
g. Erik Møllers tegnestue blev valgt som bygningssagkyndig. 
h. Foruden formanden blev Jens Vindekilde valgt som tegningsberettiget. 

Ad.5. I forhold til honorarer for de enkelte poster i menighedsrådet besluttes det at fortsætte det 
tidligere menighedsråds praksis. Dog vil man hæve beløbet for kirkeværgen, hvis arbejde er meget 
omfattende. Honoraret for kirkeværgen vil blive fastsat ved næste menighedsrådsmøde. 

Ad.6. Vedtægterne læses igennem af rådet og tilrettes. Kontaktpersonfordelingen skal skrives ind i 
vedtægten. Anders Jørgensen og Mikkel Wold vil udfærdige den. 

Ad.7. Der nedsættes et kirkeudvalg med samme opgaver som det tidligere byggeudvalg: 
Formand, Kasserer og Mikkel Wold. 

Ad.8. Aktivitetsudvalget: Kirsten Guldager, Lea Olsen, Jens Vindekilde, Birthe Malmgren og 
Mikkel Wold. 

Ad.9. Valgbestyrelsen: Anders Jørgensen vælges som formand og Helle Espersen og Hanne Charina 
Baumann som medlemmer. 



Ad.10. Der udarbejdes forretningsorden til næste menighedsrådsmøde. 

Ad.11. Næste menighedsrådsmøder: 13. januar og 17. marts kl. 18. 

   


