Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 25.10.2018 kl. 16.30.
Mødested: Graverhuset i Agri.
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Flemming Sølvstad Nielsen (FSN), Oda Skov Andersen (OSA), Elsa Holmer (EH) ,
Bent Caspersen (BC), Søren Erik Dam (SED), Elisabeth Carstensen (EC), Betty Højgård (BH),
Lene Duun (LD) Claus Rasmussen (CR), Inge Johansen (IJ)
Fraværende: Lene Duun (LD)

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra
sidste møde
3A. Beslutningspunkt.
Salg af jord i Agri. Møde med
Den Danske Naturfond ved
biolog Louise Nabe Nielsen.

Godkendt
Godkendt

3B. Beslutningspunkt.
Menighedsmøde 2019.
Fastsættelse af dato.
3C. Beslutningspunkt.
Projekt indvendig
istandsættelse af Vrinners
Kirke. Budget, Stiftsmidler,
Udsmykning m.m.
3D. Beslutningspunkt.
Kirkegårdsmuren i Vrinners.
Ændret projekt til PU.
3E. Beslutningspunkt.
Altertavlen i Agri Kirke.
3F. Beslutningspunkt.
Legattekst

Louise Nabe Nielsen fra Den Danske Naturfond redegjorde
for Naturfondens interesse i matriklerne 1k og 1l i Agri By.
Bestyrelsen for Naturfonden har møde i begyndelsen af
November måned. Herefter kan MR få at vide, om der er
basis for videre forhandling om et evt. salg. MR er enige om
at gå videre med sagen og afventer nu at høre fra
Naturfonden efter bestyrelsesmødet.
Punktet sættes på dagsorden i juni måned. Der satses på et
menighedsmøde i september måned i forbindelse med
høstgudstjenesten.
Udkast formuleret af EH og FSN til skrivelse til PU omkring
frigivne anlægsmidler godkendt af MR. Projektansøgning
med det ændrede projekt indsendes til PU inden d.
7.november. Projektet med udsmykning sættes på
dagsorden til mødet januar 2019.
Udkast til skrivelse til PU omkring ændring af projekt
godkendt af MR. Det ændrede projekt fremsendes til PU
med skrivelse fra MR inden d. 7.november.
Det har vist sig, at der er ældre altermalerier bag ved de
nuværende. Betty har udfærdiget skrivelse med anmodning
om at få lov til at afdække de gamle altermalerier. Denne
ansøgning sendes med de øvrige til PU inden d. 7.november.
Punktet afvises. Teksten i Kirkebladet:
Sognepræst Betty Højgaard har fra en familie modtaget en
pengegave som er tænkt til glæde og gavn for børn og unge på

Mols.

Kender I nogen, der kunne have glæde af en lille pengegave, så
ret henvendelse til Betty Højgaard på tlf. 86365539 eller på
mail: beh@km.dk

3G. Beslutningspunkt.
Budget 2019
3H. Beslutningspunkt.
Skovkirkegård i Agri
3I. Beslutningspunkt
Julefrokost. Fastsættelse af
dato og sted.
3J. Beslutningspunkt.
MR-møder 2019. Fastsættelse
af datoer.
3K. Beslutningspunkt.
Genindvielsesgudstjeneste i
Vrinners Kirke. Program og
invitationer

godkendes. Det er ikke MR’s anliggende, men alene en
pengegave, som præsten bestyrer.
Godkendt.
Punktet sendes i udvalg i KK-udvalget. Møde indkaldes
snarest.
Julefrokost laves om til Nytårssammenkomst, som afholdes
fredag d. 1.februar kl. 18.00. Invitation sendes til: MR’s
medlemmer, personale, frivillige + ægtefæller/kærester.
OSA reserverer datoen hos Mols Bjerge Feriecenter. Menu +
aftenens forløb aftales på januar-mødet.
EH udsender liste over datoer snarest muligt – jf.
vedtægterne.
Håndværkere + arkitekt + konservator + medarbejdere +
provst inviteres. Koret medvirker. Der bliver bestilt snitter +
champagne til 125 personer. EH laver indbydelse og BH
godkender. OSA står for kontakten til Restaurant Mols
Bjerge.

3L. Beslutningspunkt.
Forberedelse af MR-mødet i
november /
konstitueringsmøde.

FSN lægger alle de vedtagne vedtægter på DAP. Formanden
signalerer, at han ikke vil fortsætte som både kontaktperson
og formand. MR’s medlemmer går i tænkeboks inden
november-mødet.

3M. Beslutningspunkt.
Kvartalsrapport 3.kvartal
2018.

MR tiltræder kasserens redegørelse og tiltræder også at de
udgifter, der endnu mangler betaling, afholdes.

3N. Beslutningspunkt.
Mobile pay til kirkerne.

Det vedtages, at mobile pay oprettes så hurtigt som muligt.
OSA tager sig af oprettelsen sammen med LD.

4A. Orienteringspunkt.
Nyt fra
formanden/kontaktpersonen
4B. Orienteringspunkt.
Nyt fra kassereren
4C. Orienteringspunkt.
Nyt fra kirkeværgerne
4D. Orienteringspunkt.
Nyt fra udvalgene :
Aktivitetsudvalg
KK-udvalg
Præstegårdsudvalg
Kirkeblads- og web-udvalg
Skole-kirke-repræsentant

4E. Nyt fra præsten:
4F. Nyt fra
Personalerepræsentanten
5. Eventuelt:

Sidste møde i 2018: torsdag d. 22. november kl. 17.00 i Graverhuset i Agri.

Torsdag d. 27.09. 2018

Elsa Holmer, sekretær

