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DER ER FÆLLESSPISNING 

KL.18.00 i Sognegården 
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Dagsorden Beslutning/referat 

Til stede: Lise Barnkob, Henrik Søgaard Mikkelsen, 
Hans Chr. Feindor-Christensen, Vera Hareskov, Kai 
Frank Nielsen, Inge-Lise Ryom Emdorf, Lis Andersen, 
Peter Lundgaard, Anna Boline Seerup, Jytte 
Kristensen, Jette Fisker Pedersen, Kirsten Bjerre, 
Jørgen Bardung 
Personalerepræsentant: Trine Klink Raunkjær 
Referent: Inge-Bente Haiberg 

Fraværende 

  
  

Punkter til beslutning  
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Kvartalsrapport til forelæggelse (KFN) og 
godkendelse – Bilag 1 og 2 

 

3. Budget 2021 gennemgås og evt. besluttes 
disponeringer (KFN) - Bilag 3 

 

4. Budget 2021 (skal foreligge medio juni til 
videre ekspedition til provstiet) – Bilag 3 

a. Ligningsbeløbet til driftsudgifter udmeldes 
af provstiet, så vi ved hvad vi har at gøre 
med 

b. Beslutning om procedure vedrørende vores 
anvendelse af rådighedsbeløbet ud over det 
forbrug, som er bundet til ejendomme og 
personale: 

i. Opstilling af mål med vore indsatser 
– Hvad vil vi opnå med det vi sætter i 
værk? (Det kunne være at forebygge 
yderligere fald i medlemsprocenten i 
folkekirken/vores fælles forening 
som betaler gildet – Det kunne være 
at modvirke faldet i dåbsprocenten – 
Det kunne være at hindre at 
begravelser finder sted uden for 
kirkeligt regi – Det kunne være at 
engagere et minimumstal af unge i 
aktiviteter i sognegården – osv.) 

 



ii. Når mål er opstillet undersøges så, 
hvilke indsatser, som giver den 
ønskede effekt 

iii. Når vi er så vidt sættes priser på og 
et forbrugsbudget meldes ind til 
kassereren 

iv. Forretningsudvalget melder tilbage 
til udvalgene, hvad der nødvendigvis 
kunne være økonomisk ramme pr. 
udvalg  

v. Udvalgene disponerer herefter ud fra 
den givne ramme 

5. Beslutning om så vidt muligt at vælge 
økologiske varer (f.eks. kaffe og mælk og frugt), 
i det omfang eventuel ekstraudgift ikke 
skønnes urimelig i forhold til konventionelle 
varer. Det er op til især kirketjenere at foretage 
skønnet 

 

6. Ansøge provstiet om penge til reparation af 
elevatoren ved toiletterne samt penge til 
indbygget køleenhed i kapellet og en første 
etape på kirkegården omhandlende fjernelse af 
asfalten på nogle stier og udlægning af særligt 
præpareret grus i stedet og desuden start på 
omlægningen af kirkegårdens afd. A ved kirken 
Bilag 4 

 

Punkter til drøftelse  
1. Studietur og personalefest?  

2. Kordegnefunktionen – praktikken omkring 
placeringen af personregistreringen i 
fælleskontoret i Ravnsbjerg 

 

Referater fra udvalgene  

a) Forretningsudvalget  
b) Kirke- og kirkegårdsudvalget  

c) Stående udvalg (Bygningsudvalg) Bilag 5  

d) Aktivitetsudvalg  
e) PR-udvalget  

f) Relationsudvalg  
g) Elsterverda-udvalget  

h) Arbejdsmiljøudvalget  
i) Forældre-, unge- og børneudvalg  

j) Diakoniudvalg  

k) Gudstjenesteudvalg  
l) Korordinationsudvalg  

m) Valgbestyrelsen  
n) Bæredygtighedsudvalg  



  

Orientering – skrivelser og meddelelser 
Orienteringspunkter. Tages kun op til drøftelse, hvis 
der er kommentarer fra menighedsrådets 
medlemmer. 

 

a) Siden sidst fra præsterne  
b) Fra kontaktpersonen  

Eventuelt  

  
Næste ordinære møde den 15. juni 2021 kl. 19.00  

 


