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Menighedsrådsmøde den 20. maj kl. 19.00 hos Jens Georg, Søndregård 

Deltagere : Ellen Andersen, Jens Georg Hansen, Kurt Nielsen, Lonny Grønbech, Birgitte Ekstrøm, Cæcilie 
Jessen, Jørn Pedersen, Tove Rønne, Ann Mari Ipsen 

Afbud fra: Elisabeth Brandt 

Pga restriktioner vedr. Corona måtte vi max være 10 personer forsamlet. Derfor kunne der ikke ved 
dette møde komme gæster. 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent 
2. Godkendelse af referater fra de 2 sidste møder den 19/11 2019 og den 30/1 2020 
3. Kasserer 

a. regnskab 1. kvartal 2020 
b. Budget 2021 

4. Formanden. 
a. modtaget post 
b. Info vedr. Corona 
c. Skema vedr. klima- og energitiltag  
d. Ansøgning vedr. Ny Kirkeistandsættelses-ordning 

5. Kommende gudstjenester, hvordan lukker vi op efter d. 18/5. (Præstens punkt) 
a. retningslinjer, pt afventer vi noget konkret fra stiftet. 
b. Kr, himmelfartsdag d. 21/5 
c. Søndagsgudstjenester 
d. Pinse 
e. Udendørs gudstjenester? 
f. Friluftgudstjenesten i Arnager d 29/7 

6. Kontaktperson 
a. Personalemøde 

7. Kirkeværge 
a. ansøgning vedr orgel 
b. Info vedr. Gravsteder 
c. Toiletbygningen i anlægget? 

8. Graver 
a. vedtægter for kirkegården (Jørn udsender et revideret udkast) 
b. Ringedirektiv, hvordan ringer vi til de forskellige handlinger 
c. Kirkegårdsplanen, opfølgning på mødet d. 6/5. Der er sendt en ansøgning vedr. træfældning til 

provstiet.  
9. Valg til menighedsråd 

a. infomøde d. 10/6 
b. Valg d. 13/9 
c. Valgret i nabosogne? 

10. Præsteskoven.  
a. orientering vedr. ny motionsområde 

11. Udvalg.  
a. aktivitetsudvalg: Ældreudflugt d. 10/6 aflyst, 24/5: Kirkekaffe kl. 8.30, fællesudflugt med 

borgerforeningen d. 4/7, udflugt for menighedsråd og personale? 
b. Skovudvalg: 
c. Kirkegårdsudvalg: 
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d. Redaktionsudvalg: næste blad har deadline 14/5 og udkommer d. 2/6., kommende deadline? 
12. Evt. 
13. Dato for næste møde 

 
 
 
1. Valg af referent – Jørn 

 

2. Referat fra sidste 2 møder den 19. nov 2019 og den 30. jan 2020: Godkendt og underskrevet. 

Referat af møde den 6. maj om udviklingsplan for kirkegården, modtaget af Menighedsrådet. 

 

3. Kasserer 

a. Regnskab 1. kvt. 2020 

Regnskabet udviseret positivt resultat og likviditeten er i bedring. Likviditeten forventes 

at blive påositiv i 2. kvt 2020.  

Kirken behøver ikke kalkning i år andet end måske ”puklen” mod vest 

Der er afsat midler i år (efteråret) til nyt software til graver (Brandsoft) 

b. Budget 2021  

Budgettet viser et resultat på linie med budgettet for 2020 

Budget forslaget behandles på et Provstiudvalgsmøde i september 

Orgelombygningen skal inkluderes i budgettet 

Bygnings sagkyndig skal kontaktes vedr. forsatsvinduer 

Birgitte kontakter Kgl. bygnings inspektør vedr. senere kirke-istandsættelses projekt 

 

Budgetforslag blev godkendt. 
Nylarsker Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 40810013, Budget 2021, Bidrag budget afleveret d. 24-05-2020 15:15  

 

4. Formanden 

a. Birgitte gennemgik kort indkommen post 

b. Meddelelser udsendt i forbindelse med Corona blev gennemgået, især retningslinierne 

vedr genåbningen af kirken 

c. Birgitte har indsendt udfyldt skema vedr vores lokale klima- og energitiltag og 

orienterede om ny Kirkeistandsættelses ordning. Forslaget om forsats vinduer kan 

inkluderes her 

d. Kirkesyn fastsættes til 11. juni kl 16.00 

e. Dato for Præsteboligsyn fastsættes senere. Cæcilie vender tilbage 

f. Udskiftningen af tagvinduer vil gennemføres og følger budget 

g. Det vedtoges at der i sommerperioden skal være lys på kirken i tidsrummet fra 21.00 til 

24.00. Sommerperioden defineres som 1. maj til 1. oktober. 

 

 

5.  Præsten 

a. Cæcilie orienterede om kommende gudstjenester og genåbning af kirken på Kr. 

Himmelfartsdag. Kirken kan med de nye retnignslinier rummer 25 kirkegængere. Hver 

anden bænkerække vil blive blokeret og siddepladser vil blive markeret med salmeark. 

Håndsprit og engangshandsker vil være til rådighed i våbenhus og ved alteret. Der vil 

først senere blive gennemført nadver. De nye retningslinier er klare og som forventet. 
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b. Det svære vil blive, hvordan vi giver turister adgang til kirken og samtidig overholder 

retningslinierne. Man blev enige om at holde lukket for turister indtil videre, men at når 

kirken bliver åben igen for turister, laver vi en pæn afspæring lige før søjlen. 

c. Pinsedag vil gudstjenesten blive afholdt kl 9.00 og 2. Pinsedag vil fejres som en 

fællesgudstjeneste i Vestermarie kirke kl 10.30 

d. Friluftsgudtjenesten forventes afholdt som planlagt den 29. juli, men må afvente 

nærmere retningslinier 

e. Cæcilie planlægger flytning af forskellige arkivalier fra Præsteboligen til Vestermarie. I 

den forbindelse har hun fundet meget gamle Messehagler. Cæcilie er i  kontakt med 

Selskabet for Kirkelig Kunst i København  og har fået anvisninger til, hvordan de skal 

pakkes sammen og opbevares. Forud for sammenpakningen vil der blive taget billeder 

til vores ”Ting for liv” sammenskrivning.  

 

6. Kontaktperson 

a. APV er gennemført og skriftlige tilbagemeldinger foreligger hos Jens Georg 

b. Jørn vil gennemgå praktiske forhold i kirken for Zanna, så hun kan være 

stedfortrædende kirketjener i forbindelse med pludselig forfald/sygdom 

 

7. Kirkeværge  

a. Vores ansøgning til Provstiudvalget om orgelombygningen er blevet godkendt. Vil nu 

blive inkluderet i budget processen 

b. Der er nu kommet en løsning på det store Blem gravsted (tæt på Graverbygningen). 

Familen har valgt at gravstedet skal nedlægges, men fredes. Træerne på gravstedet skal 

fældes, gravminder og kantsten med kæder skal bevares. Der skal lægges træflis istedet 

for grus. Træerne er allerede blevet fældet. 

c. Cæcilie har forfulgt sagen om kommunens servicebygning. Hverken Menighedsråd, 

Provsti eller Stift har haft mulighed for at gøre indsigelser mod at bygningen blev opført 

på fredet grund, meget tæt på kirken. Det er en fejl og Cæcilie har kontakt til både den 

Kgl Bygningsinspektør og til kommunen/Borgmesteren om sagen.  

 

8. Graver 

a. Jørn har udsendt forslag til revideret Vedtægt for Kirkegården. Medlemmer af 

menighedsrådet kan komme med ændringer direkte til Jørn, som derefter vil udsende 

den endelige version som skal underskrives af Menighedsrådsformanden og sendes til 

Provstiet.  

b. Da der er behov for en revision af et meget gammelt ringedirektiv, vil Jørn sende første 

udkast til Cæcilie og derefter til Menighedsrådsformanden.  

c. Forslaget til Udviklingsplanen for kirkegården blev drøftet af Menighedsrådet den 6. maj 

og referat er udsendt. Vi har fået Provstiet godkendelse til fældning af tre store træer i 

østvolden. Tilbud på fældning og bortskffelse af træerne lyder på 5.000 kr + moms. 

Tilbuddet godkendtes og fældningen, som vil finde sted fredag den 30. maj. 
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9. Valg til menighedsråd 

a. Infomøde der var fastsat til den 10. juni gennemføres istedet den 12. august kl 19.00 i 

Nylars Samlingshus 

b. Valg den 13. september udsættes til den 16. september. 

c. Valgrets problemet for nabosogne kan ikke løses med de nuværende regler. En 

kirkeværge behøver dog ikke at være medlem af menighedsrådet. Efter det kommende 

valg, skal formanden og kirkeværgen ikke være den samme person. 

 

10. Præsteskoven 

a. Forslaget om lade Nyvest indrette et motionsområde i dele af Præsteskoven uden 

omkostninger for kirken, blev godkendt.  

 

 

11. Udvalg 

a.  Aktivitetsudvalg: Ældreudflugt 10. juni aflyst 

 Kirkekaffe 8.30 allyses indtil videre 

 Fællesudflugt med borgerforeningen 4. juli er det uvist om den kan gennemføres 

 Udflugt for menighedsråd og personale udsættes. Dato fastsættes senere 

b. Dato skal fastsættes for rydning af stien i skoven 

c. Intet at bemærke fra kirkegårdsudvalget 

d. Næste kirkeblad på vej ud nu. Deadline for næste blad er den 2. juni. I den forbindelse 

efterlyser Cæcilie flere billeder  

 

 

12. Eventuelt 

 Den 13. september kl 14.00 vil der være Høstgudstjeneste. Nanna vil synge.  

 

 

13. Næste møde 

5. august kl 17.00 hos Ellen, Stokkekidlevej i Aakirkeby 

 

 

Godkendt af  

 


