Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 25.02 2021 kl. 17.00.
Mødested: Zoom
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Oda Skov Andersen (OSA), Elisabeth Carstensen (EC), Anne Hansson (AH), Rikke
Borup Hansen (RBH), Alice Bonde Nissen (ABN), Claus Rasmussen (CR) Morten Gregers
Hansen (HM), Bent Caspersen (BC), Lene Duun (LD)
Afbud: Inge Johansen (IJ), Anne Hansson (AH)

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt – tilføjelse til punkt F: borgerhenvendelse
vedrørende legat af gravsted på Vrinners Kirkegård.

2. Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Godkendt

3.A. Beslutningspunkt.
Kafé Kolind, ”Akut Social
Drive Out” og musikkens
fællesskaber (se vedlagte
bilag)

MR ser positivt på Kafé Kolinds initiativ – og ønsker et
samlet overblik over aktiviteterne i forhold til omfanget af
aktiviteterne og hvilket ansvar og forpligtelser, der er
forbundet med dem, før vi handler på det. Vi skal have en
afklaring på, hvem der fx skal stå for den praktiske del af
arrangementet. Det er oplagt, at Knudepunktet skal være
udgangspunktet for aktiviteten. MR foreslår, at aktiviteten
kan varetages af en kulturmedarbejder. Punktet skal
behandles senere. MR foreslår, at vi retter henvendelse til,
Præst Torben Jensen, om ovennævnte.

3.B. Beslutningspunkt
Handicap-adgang ved Agri
Kirke
3. C. Beslutningspunkt
Oprydnings-udsalg i
forbindelse AH´s indflytning i
Agri præstegård. Forslag:
pengene går til
Knudepunktet.

MR godkender forslaget om handicap-adgangen til Agri
Kirkegård.

3. D. Beslutningspunkt
En forespørgsel fra borger
om, at hæk ved Knebel Kirke

MR godkender hegnet, forudsat at det bliver af den samme
kvalitet som det hegn, han allerede har etableret omkring

MR beslutter, at der skal oprettes en annonce om
Oprydnings-udsalg i Mols Nyt, og at vi benytter
mobilnummer til salg, som ved det sidste loppemarked, Mr
stod for. MR Lene og Oda tager billeder af de genstande, der
kan have værdi – Alice gennemgår malerier. Salget går til
Knudepunktet.

bliver ryddet og erstattet
med et
hegn – estimeret 18.000 kr.(se vedlagte bilag)
3. E Beslutningspunkt
Skal indkaldelse/dagsorden
til mr-møde op på
hjemmesiden, før mr-mødet
afholdes – jf.
borgerhenvendelse?
3. F. Beslutningspunkt
borgerhenvendelse
vedrørende legat af gravsted
på Vrinners Kirkegård.
3.I. Beslutningspunkt

haven. Forslagsstilleren have et mailsvar fra MR om de
vedtagne betingelser.

MR beslutter at offentliggøre dagsordner på hjemmesiden,
vi kontakter Christian Foged, der redigerer, for at få det
gjort i fremtiden.
En borger ønsker at tegne et legat på 50 år på et gravsted.
MR beslutter at imødekomme henvendelsen. Med mulighed
for forlængelse.

______________________________________________
Alice B. Nissen
sekretær

