Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 22.08.2019 kl. 17.00.
Mødested: Graverhuset i Agri.
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Flemming Sølvstad Nielsen (FSN), Søren Erik Dam (SED), Elsa Holmer (EH), Claus
Rasmussen (CR), Inge Johansen (IJ), Bent Caspersen (BC), Oda Skov Andersen (OSA), Jan
Christian Schmidt (JCS), Per Bach (PB), Lene Duun (LD)
Fraværende: Elisabeth Carstensen (EC),

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Godkendt med tilføjelser
Godkendt. CR har en bemærkning vedr. spørgsmål om ny
dør i Rolsø Kapel. Bemærkningen henvises til debat under
punkt 3M.
FSN byder velkommen til sognepræst Per Bach, som er
vikar for Betty Højgaard og frem til ansættelse af en ny,
fastansat præst i Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat. PB
fortalte kort om sig selv. Per starter pr. 15.september 2019,
og vi glæder os til samarbejdet.

3A. Orienteringspunkt.
Velkomst til Per Bach.

3B. Orienteringspunkt.
Besøg af provst Benedikte
Bock Pedersen m. henblik på
orientering om situationen
omkring BH

FSN bød velkommen til provst Benedikte Bock Pedersen,
som underrettede om situationen omkring Betty Højgaard
og det arbejde, der forestår med at skulle finde en ny præst
til embedet, da det er usandsynligt, at BH kommer tilbage i
sin stilling. Benedikte Bock Pedersen stiller sig til rådighed
med hjælp og vejledning i den vanskelige tid, som ligger
foran MR. Mange ting skal afklares, og der kommer til at gå
en rum tid, før tingene er på plads.
MR skal bl.a. andet istandsætte Præstegården i Agri, så den
er klar til en ny præst med eller uden familie. Alt, hvad der
kan gøres for at processen bliver så skånsom som muligt for
Betty vil blive gjort. Det aftales med familien, hvornår man
evt. kan påbegynde en renovering af boligen.
EH rekvirer ”aftale om indretning af præstebolig” – fra
Landsforeningen for Menighedsråd.
Benedikte gjorde opmærksom på, at der for nogle år siden
blev lavet en undersøgelse af præsteboligerne i provstiet.
Undersøgelsen viste, at der kan være et mindre problem
med radon på 1.salen i boligen, som vi skal være
opmærksomme på.

3C. Beslutningspunkt.
Altertavle i Agri Kirke

Beslutning: Afgørelsen om en eventuel afdækning af
altertavlen i Agri Kirke udskydes til efter det besøg fra

Nationalmuseets eksperter, som vi for længe siden har
bestilt, har fundet sted. Det forventes at finde sted i
efteråret.
3D. Beslutningspunkt.
Beslutning: Arkitekt Hans Lund sender projektforslag
Tag på Knebel Kirke
begyndelsen af september. Endelig vedtagelse af projekt og
projektforslag udskydes til MR-mødet i September.
3E. Beslutningspunkt.
Beslutning: KK-udvalgets forslag om at indbyde 3 kunstnere
Udsmykning af Vrinners Kirke. til at komme med et oplæg til udsmykning vedtages. KKudvalget sørger for at sende indbydelse ud til de 3
kunstnere, som vi håber har lyst til at byde på opgaven.
3F. Beslutningspunkt.
Judith har på opfordring afprøvet 3 elektroniske flygler hos
Elektronisk flygel (og
Juhl Sørensen på Grenåvej i Århus. Judith ønsker, at 1
elektronisk orgel).
person fra MR også skal høre flyglets klang, inden der
træffes endelig beslutning om et køb. Den endelige
beslutning om køb træffes på det kommende MR-møde i
september.
Den beslutning, der blev truffet på det foregående MR-møde
om et evt. køb af et elektronisk orgel henvises på opfordring
af KK-udvalget til en kommende konsulentrunde fra Stiftet.
EH sørger for at bestille tid på konsulentrunde.
3G. Beslutningspunkt.
Punktet blev behandlet sidst på mødet. Beslutning: MRÆndring af mødedato for MR- mødet i september blev flyttet/udskudt til d. 3.oktober
møde i september
2019.
3H. Beslutningspunkt.
Beslutning: Erklæring forelagt og godkendt
Ledelseserklæring 2018
3I. Beslutningspunkt
Beslutning: FSN får mandat til at genautorisere på DAP med
Genautorisation på DAP
samme adgange som i dag.
3J. Beslutningspunkt.
Kvartalsrapport

3K. Beslutningspunkt.
Hjertestarter

3L. Beslutningspunkt.
Synsrapport
3M. Beslutningspunkt.
Indgangsdør Rolsø Kapel

FSN orienterer om kvartalsrapporten, der på forhånd er
udsendt. Der er p.t. kasseoverskud, som er normalt for
perioden. OSA orienterer om de ventende regninger. Der er
på den nuværende kvartalsrapport ikke regninger med fra
efter 30.juni. Vi må afvente 3.kvartalsrapport, før vi kan
vurdere regnskabet. Beslutning: Kvartalsrapport godkendt.
En borger i Agri har gentaget et ønske om at MR opsætter en
hjertestarter i Agri. Beslutning: MR fastholder tidligere
beslutning med løfte om at give et økonomisk bidrag til en
hjertestarter men med afslag om at påtage sig ansvar for
drift og vedligehold. FSN sender besked om beslutningen.
Bemærkninger fra Provstiet modtaget og taget til
efterretning.
CR oplyser, at indgangsdøren til Rolsø Kapel jf. skøn fra
tømrer er defekt og skal erstattes med en ny. Den
synsrapport , der blev lavet ved det seneste kirkesyn siger,
at et bundstykke og beslaget skal skiftes. Vi får besøg af
Nationalmuseet vedr. Rolsø – forventet i efteråret, og EH

3N. Beslutningspunkt.
Hække på kirkegårdene.
Genplantning.

3O. Beslutningspunkt.
Salg af jord, Agri

3P. Beslutningspunkt.
Indkøb af opvaskemaskine til
graverhuset i Agri samt
flytning af kopimaskine fra
Præstegården

foreslår, at vi venter med en afgørelse til efter det besøg. Det
besluttes, at FSN skal tage kontakt til Stiftet for at rådføre
sig her.
Hækkene om gravstederne er gået ud på Agri Kirkegård. LD
har indhentet 3 tilbud på nyplantning. Beløbene varierer fra
560.000 kr. og til næsten 900.000 kr. På grund af beløbets
størrelse påtager LD sig at indhente tilbud på planter og MR
vil derefter undersøge muligheden for at hyre en eller flere
af de medarbejdere, der bliver vinterfyret i et af de øvrige
MR til opgaven.
Formanden oplyser, at der er kommet dispensation fra
Kirkeministeriet til, at vi må sælge jorden i Agri til
Naturfonden uden at skulle i offentligt udbud. Det menes, at
der evt. kunne være personer i sognene, der ønsker at byde
på jorden. MR beslutter, at vi ikke kan sadle om nu, så FSN
får mandat til at meddele Naturfonden, at vi kan indlede
prisforhandlinger. Vi har på forhånd indhentet vurderinger
fra 2 ejendomsmæglere, ligesom Naturfonden har indhentet
vurdering fra 1 ejendomsmægler. Hvis Naturfonden ikke vil
give en pris, der svarer nogenlunde til ejendomsmæglernes
vurdering, vil MR forbeholde sig ret til at foretage et
offentligt udbud. Hvis prisforhandlingerne går uden
problemer, handles der med Naturfonden.
Beslutning: Der indkøbes en opvaskemaskine til
graverhuset i Agri, da vi ikke længere har adgang til
opvaskemaskinen i præstegården og formentlig heller ikke
vil have det fremover. Kopimaskinen, der er leaset og står i
præstegården skal flyttes til graverhuset, og Jan og Per skal
have nøgler, så de har adgang til maskinen.

Næste møde: torsdag d. 3.oktober 2019 kl. 17.00 i Graverhuset i Agri.
Noter venligst fremtidige mødedatoer i 2019: 24. oktober og 28. november 2019.

Torsdag d. 22.08.2019

Betty Højgaard

Jan Schmidt

Sognepræst

Konstitueret Sognepræst

Flemming S. Nielsen

Elisabeth Carstensen

Formand

Næstformand/Aktivitetsudvalg

Oda Skov Andersen

Elsa Holmer

Kasserer

Sekretær/Kirkebladsudvalg

Claus Rasmussen

Bent Caspersen

Kirkeværge, Knebel-Rolsø

Kirkeværge, Agri-Egens

Inge Johansen

Søren Erik Dam

Kontaktperson

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
Betty Højgaard: beh@km.dk
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

