Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 24.09.2020 kl. 17.00.
Mødested: Graverhuset i Agri.
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Flemming Sølvstad Nielsen (FSN), Søren Erik Dam (SED), Elsa Holmer (EH), Claus
Rasmussen (CR), Bent Caspersen (BC), Oda Skov Andersen (OSA), Elisabeth Carstensen (EC),
Lene Duun (LD), Anne Hansson (AH).
Fraværende: Inge Johansen (IJ)

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra
sidste møde.
3A. Beslutningspunkt
Byggeregnskab ombygning
af præstegård i Agri

Godkendt
Godkendt

3B. Beslutningspunkt.
Afleveringsforretning
præstegård i Agri

3C. Beslutningspunkt.
Vurderingssyn +
indflytningssyn Agri
Præstegård.

3D. Beslutningspunkt.
Overstået valg til nyt MR.

Beslutning:
Byggeregnskab godkendt. Der er brugt knapt 5,3 mill. til
ombygning af præstegården. Hertil kommer sidenhen
omkring 200.000 kr. til gulv og reparation af værksted.
BC: Alle håndværkere har afleveret – med undtagelse af et
par småting. Der er nogle små reklamationer omkring elentreprisen.
Der skal tages fotos af præstegården til præsentation på
websiden. EH aftaler med Anne om fotografering, hvis
Grith’s bror ikke kan.
Beslutning:
Kommentarerne fra indflytningssyn skal udføres så hurtigt
som muligt. Dette godkendes af MR. Der mangler bl.a. en
skrivebordslampe. Der skal foretages oprydning på loftet.
LD påtager sig at organisere det. Kopimaskine skal flyttes –
BC. Nyt hæve-sænkebord bestilles af Anne og BC i
fællesskab. Gardin i kontor ligeledes. Anne har krav på 1
times rengøring hver uge på kontoret. Anne vil gerne
konvertere til vinduespudsning 2 gange årligt indvendigt
og 4 gange udvendigt. Herudover skal der rengøres efter
konfirmander 1 gang hver 14 dag i den periode, hvor der
er konfirmationsforberedelse. Begge dele godkendes. Der
skal slås græs i præstegårdshaven efter behov, og hækkene
skal klippes udvendigt og indvendigt. Det foretages af
graverne.
Beslutning:
Der holdes overdragende møde sammen med almindeligt
MR-møde tirsdag d. 27.oktober 2020 kl. 17.00 i
konfirmandstuen i Agri Præstegård.

3E. Beslutningspunkt.
Projekt pplads/handicapadgang Agri
Kirke. Projektændring
3F. Beslutningspunkt.
Kirkesyn 2020. Rapport fra
Anders Glavind
3G. Beslutningspunkt.
Dyrhøjvej 8. Salg

3H. Beslutningspunkt.
Besøg af arbejdstilsynet.
3I. Beslutningspunkt.
Slutopgørelse salg af jord i
Agri.
3J. Beslutningspunkt.
Altertavle i Agri. Rapport fra
Nationalmuseet.
3K. Beslutningspunkt.
Nyt tag Knebel Kirke.
3L. Beslutningspunkt.
Knudepunktet.
3M. Beslutningspunkt.
Revisionsprotokol.
3N. Beslutningspunkt.
Køb af højttaleranlæg til
Knebel Kirke
3O. Beslutningspunkt.
Budget 2021.
3P. Beslutningspunkt.
Flexjobber.

Beslutning:
Der er aftalt små ændringer til Hans Lunds projekt.
Ændringerne er aftalt med Hans og med Morten
Thaagaard, som står for udførelsen af arbejdet. Godkendt.
Beslutning:
Rapport godkendt. Rapporten skal hurtigst muligt sendes
til provstiet. Større ting fra kirkesynet medtages i budget
2021. Overlades til det nye MR.
Beslutning:
Familien til afdøde Vibeke Wichmann er i gang med at
rydde op i huset. Vi afventer, at der kommer en
tilbagemelding fra familien, at de har ryddet huset helt.
Herefter skal ejendomsmæglere kontaktes for vurdering.
Projektet overlades til det nye MR, hvis ikke familien har
meldt tilbage inden d. 27. oktober.
Beslutning:
Besøget var fint, og der er blevet givet en stor, grøn smiley.
Der blev givet megen ros – også til APV’en.
Beslutning:
Slutopgørelsen taget til efterretning. Der er indkommet 4,4
mill. kr. som indtægt, når udgifter til rådgivere m.m. er
fratrukket.
Beslutning:
MR godkender, at vi dropper projektet på baggrund af
Nationalmuseets rapport.
Beslutning:
Vi gør det nye MR opmærksom på projektet med eventuel
understrygning af taget og henlægger projektet til budget
2022.
Beslutning:
MR beslutter, at vi opfordrer til, at der bliver indkaldt til et
møde med provstiet og de 2 MR for at få en afklaring på
projektet. OSA beder Benedikte om at indkalde til et møde.
Beslutning:
Protokollen godkendt. FSN underskriver og indsender.
Beslutning:
Vi trænger til et højttaleranlæg i Knebel kirke. MR
godkender, at det indkøbes så hurtigt som muligt. OSA og
Lene påtager sig at indhente tilbud.
Beslutning:
FSN og OSA deltager i møde med regnskabskontoret for at
få budgettet helt færdigt. Budgettet skal godkendes
endeligt på mødet i oktober.
Beslutning:
MR giver OSA og FSN mandat til at vurdere, om vi kan få 5
timers ugentlig løn ind i budgettet. Hvis det kan lade sig

3Q. Beslutningspunkt.
Altergang.

3R. Beslutningspunkt.
Lukket punkt.
3S. Beslutningspunkt.
Nye hynder til Knebel kirke.
3T. Bevaringsplan for Rolsø
Kirkegård

gøre, er MR indstillet på at godkende ansættelsen for en
periode af foreløbigt 1 år.
Beslutning:
Der er kommet opfordring fra provstiet om at genoptage
altergang i kirkerne. Anne foreslår, at der laves en prøve i
Agri kirke. Kirketjener uddeler oblater og præsten
skænker altervin. Begge står foran knæfaldet, så folk kan
gå forbi uden at komme for tæt på hinanden. Både
kirketjener og præst bærer handsker. MR godkender
Annes forslag.
Særskilt fortrolig beslutningsprotokol er sendt til valgte
medlemmer af MR.
Beslutning:
Nye hynder udskydes til 2021 budgettet. Højttaleranlæg
prioriteres først.
Beslutning:
Der er kommet bevaringsplan for Rolsø Kirkegård –
udarbejdet af landskabsarkitekt Mette Fauerskov. Planen
blev udsendt 1 dag før MR-mødet, og der har ikke været tid
til at nærlæse. MR-medlemmerne påtager sig at give svar
til EH inden udløbet af denne uge omkring godkendelse af
et forslag til PU om fredning af gravminderne på Rolsø
Kirkegård. Et vedligeholdelsesniveau, der er højere end det
nuværende anbefales, hvis der kan skaffes fondsmidler i
væsentlig grad. EH laver indstilling til PU efter
kommentarer fra MR-medlemmerne. I øvrigt godkendes
bevaringsplanen og intentionen om at bevare Rolsø
Kirkegård som den forefindes p.t. – altså med et
vedligeholdelsesniveau for selve kirkegården som det
nuværende.

Næste møde: tirsdag d. 27.okt. 2020 kl. 17.00 i konfirmandstuen i Agri Præstegård. NB:
Fælles møde med det nye MR – og afsluttende møde for det nuværende MR.

Torsdag d. 24. september 2020

Anne Hansson
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

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
Anne Hansson: anlh@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

