Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 14.05.2020 kl. 17.00.
Mødested: Agri Kirke.
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Flemming Sølvstad Nielsen (FSN), Søren Erik Dam (SED), Elsa Holmer (EH), Alice
Bonde (AB)– (indkaldt suppleant for Claus Rasmussen), Bent Caspersen (BC), Oda Skov
Andersen (OSA), Elisabeth Carstensen (EC), Inge Johansen (IJ),Per Bach (PB), Lene Duun (LD)
Fraværende: Claus Rasmussen – sygemeldt.

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste
møde.
3A. Beslutningspunkt
Ændringer til kirkegårdsvedtægt.

Godkendt
Godkendt

3B. Beslutningspunkt.
Rolsø Kirkegård – anmodning om
urnenedsættelse.

3C. Beslutningspunkt.
Ansøgere til præstestillingen.

Beslutning: MR vedtager, at tillæg fra 1994
vedrørende specielle forhold for Rolsø Kirkegård skal
tilføjes den gældende kirkegårdsvedtægt. MR
vedtager også, at en uddybende tilføjelse uddelt på
mødet om forholdene på Rolsø kirkegård skal indgå i
kirkegårdsvedtægten efter en mindre redigering
omkring 2 punkter. EH påtager sig at korrigere
forslagets tekst, som sendes ud igen sammen med
denne beslutningsprotokol, så MR-medlemmerne
kan godkende den endelige formulering. MR
besluttede desuden, at der skal udarbejdes en
bevaringsplan for kirkegården. Landskabsarkitekt
Mette Fauerskov, som tidligere har beskæftiget sig
med kirkegården, skal anmodes om at lave
bevaringsplanen. EH påtager sig at kontakte Mette
Fauerskov samt at sende kirkegårdsvedtægten med
tillæg til Provstiudvalget til godkendelse.
MR har modtaget en anmodning fra en efterkommer
til en af Rolsøgårds tidligere ejere (tip-tipoldebarn)om at måtte erhverve retten til
urnenedsættelse for sig selv + ægtefælle. Beslutning:
Anmodningen afslås, da det gravsted, der anmodes
om urnenedsættelse i, ikke er et aktivt/bestående
gravsted, men derimod et historisk gravsted.
Desuden er den familiære tilknytning ikke tæt nok.
Formanden og sekretær udarbejder afslag til
ansøgeren.
Beslutning:
Det vedtages, at MR mødes en time før
orienteringsmødet onsdag d. 20.maj for at drøfte

ansøgningerne. Ikke alle MR medlemmer har nået at
læse ansøgningerne, der først er blevet tilgængelige
d. 14.maj om morgenen.
EH booker lokale på Egegård til formødet.
3D. Beslutningspunkt.
Afskedsgudstjeneste for Betty
3E. Beslutningspunkt.
Genåbning af kirkerne.

3F. Beslutningspunkt.
Automatisk flaghejsning

3G. Beslutningspunkt.
Kvartalsrapport
3H. Beslutningspunkt.
Ubetalte gravsteder

3I. Beslutningspunkt. Budget
2021.

Beslutning: På grund af forsamlingsforbuddet, som
det er nu, må vi udsætte sagen på ubestemt tid. Vi
satser på at holde gudstjenesten, så snart det
overhovedet er muligt.
Beslutning: Det er usikkert, hvordan reglerne skal
fortolkes p.t. Ved de to første gudstjenester efter
genåbningen tælles der personer ved indgangen. De
enkelte tal for det antal personer, der må være i hver
af kirkerne er: 30 i Agri, 24 i knebel, 26 Vrinners og
12 i Egens. Tallene er excl. personale. Lene sætter
oplysning på kirkedøren med det antal, der må være i
kirken. Der er gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag i
Agri, i Vrinners søndag kl. 9 og i Egens søndag kl.
10.30. MR påtager sig, at der er én fra MR til stede
ved hver gudstjeneste for at hjælpe til med at afvise
yderligere kirkegængere, når det tilladte antal er
nået.
Formanden har modtaget en henvendelse fra en
Vrinners-borger, som tilbyder at opsætte et system
med automatisk flaghejsning.
Beslutning: MR takker nej. Vores personale kan ikke
se, at systemet kan bruges. Desuden vil der være en
ikke ringe udgift til nedgravning af elkabler til hver af
flagstængerne. FSN besvarer henvendelsen.
OSA gav redegørelse for sammenhængen i
kvartalsrapporten. Beslutning: Kvartalsrapport
godkendt. Underskrives af OSA og FSN.
Punktet præsenteres af LD. Problemet er opstået i
forbindelse med synsrapport. Der er i alt 7
gravsteder i Agri og Egens, hvor der ikke bliver betalt
for gravstedet på grund af en lovet betalingsfrihed fra
de gamle menighedsråd til gravstedsholderne. 2 i
Agri og 5 i Egens. Beslutning: Vi kan ikke rydde op i
gamle aftaler uden at skabe uro. Vi vælger at
respektere de gamle aftaler, men er enige om, at der
ikke skal skabes nye aftaler af den slags.
OSA foreslår mindre ændringer af det budget, MR har
modtaget fra regnskabskontoret. Beslutning: MR
godkender ændringerne, som har sammenhæng med,
at vi snart får ny præst, som formentlig får behov for
bl.a. indkøb af andre materialer til
konfirmandundervisning eller nye tiltag. Budgettet

godkendes formelt på et ekstra møde d. 20.maj, når
MR mødes til orienteringsmøde på Egegård.
3J. Beslutningspunkt.
Beslutning: Vi fastholder, at det kommende MRDato for kommende MR-møde
møde skal holdes d. 28. maj efter, at der er afholdt
prøveprædiken og samtale med ansøgere til
præstestillingen. Herefter bliver det sidste møde
inden sommerferien 25.06.2020.
3K. Beslutningspunkt
Beslutning: Vi følger provstiets opfordring til, at der
Valg af dato for
holdes orienteringsmøde d. 18.august 2020. MR
orienteringsmøde/menighedsmøde. holder ved samme lejlighed det lovpligtige
menighedsmøde. FSN svarer provstiet med
godkendelse af datoen.
Bemærkning: På grund af de besværlige forhold ved at afholde MR-mødet i Agri kirke – er
denne beslutningsprotokol ikke underskrevet på selve mødet. Protokollen er i stedet udsendt
samme aften til samtlige MR medlemmer, som godkender pr. e-mail senest d. 15.maj 2020.
Herefter uploades protokollen til DAP og udsendes efter forskrifterne.

Næste møde: torsdag d. 28.05.2020 efter prøveprædikener i kirken i Agri eller i
Graverhuset i Agri.

Noter venligst fremtidige mødedatoer i 2020:
25.juni, 27.august, 24.september, 22.oktober og 19.november.

Torsdag d. 14.05.2020

Per Bach
Sognepræst

Flemming S. Nielsen

Elisabeth Carstensen

Formand

Næstformand/Aktivitetsudvalg/Kirkebladsudvalg

Oda Skov Andersen

Elsa Holmer

Kasserer

Sekretær

Claus Rasmussen

Bent Caspersen

Kirkeværge, Knebel-Rolsø

Kirkeværge, Agri-Egens

Inge Johansen

Søren Erik Dam

Kontaktperson/Kirkebladsudvalg

Kirke- Kirkegårdsudvalg

Alice Bonde Nielsen
Suppleant for Claus Rasmussen

Protokollen er uploadet til Den Digitale Arbejdsplads.
Protokollen er sendt til:
Hjemmesiden, Søren Kirkemann: grafisk@kirkemann.dk
Regnskabskontoret, Mette: mhg@km.dk
Regnskabskontoret, Jena: jenso@km.dk
Per Bach: bachrejs@gmail.com
Jan Schmidt: jsc@km.dk
Elisabeth Carstensen: eliscars@hotmail.com
Oda Skov Andersen: odaskovandersen@gmail.com
Flemming S. Nielsen: soelvstad@me.com
Claus Rasmussen: nulfor@post.tele.dk
Bent Caspersen: skovkvaegmols@hotmail.com
Elsa Holmer: elsa@elsaholmer.dk
Inge Dalsgård Johansen: jensingemols@gmail.com
Søren Erik Dam: sed@molsportalen.dk

Lene Duun: lduun@post.tele.dk
Alice Bonde Nielsen: abod@via.dk
Stig Tang Petersen: stigtang@mail.dk
Ina Kyhl Andersen: inaandersen9@hotmail.dk

