
Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd. 

Dato: 25.11.2021 kl. 17.00-19.00.  

Mødested: Graverhuset i Agri 

____________________________________________________________________________________________ 

Til stede: Oda Skov Andersen (OSA), Elisabeth Carstensen (EC), Anne Hansson (AH), Rikke 
Borup Hansen (RBH), Alice Bonde Nissen (ABN), Claus Rasmussen (CR) Lene Duun (LD), John 
Mahler (JM), Peter Ruben Larsen (PRL) 

Afbud: Bent Caspersen (BC) 

Dagsordenspunkt Beslutninger 
 
1.Godkendelse af dagsorden.  
 

 
Tilføjelse af punkt om konstituering (punkt 3. J) 

 
2. Godkendelse af referat fra 
sidste møde. 

 
Godkendt 
 

 
3.A. Beslutningspunkt.  
 

 
Vi skal have fastsat en dato for temadag om samarbejde og 
visioner i menighedsrådet i det nye år. Hvem skal vi hyre til 
at guide os igennem dagen? 
 
Mr beslutter, at vi udfører processen uden ekstern 
facilitator. Elisabeth, Rikke og Alice planlægger indhold og 
struktur for workshoppen. Mr beslutter visions-workshop 
torsdag d. 13. januar, kl. 17-21, 2022 
 

 
3.B. Beslutningspunkt 
 

 
Mr beslutter at nedlukke præstekontoen og får to kort til 
driftskontoen i stedet. 
 
 

 
3. C. Beslutningspunkt 
 

 
Skal vi genopsætte alterdugen i Vrinners kirke, som der 
fremkom ønsker om på Menighedsmødet? 
(se billede-bilag som eksempel). 
 
Mr beslutter, at vi først og fremmest skal have fundet 
dugen. Derefter laver vi en prøveophængning og træffer 
beslutning med udgangspunkt i det. 
 
 



3. D. Beslutningspunkt 
 

Det samarbejdende kirke-kulturmedarbejder-udvalg i Zone 
1 (Tved/Helgenæs, Ebeltoft/Dråby, Tirstrup, KRAE-sogne) 
er nu (næsten) klar til at kk-stillingen kan slås op. 
For at de tildelte lønkroner fra provstiet kan komme til at 
udgøre en fuldtidsstilling, er hvert sogn nødt til at bidrage. 
Vores andel er 1 time pr. uge. Kan vi godkende det? 
Mr godkender KRAE´s andel på en time. 
 

 
3. E Beslutningspunkt  
 

 
Kan vi godkende det fremsendte tilbud på malerarbejde i 
Vrinners og Agri (se bilag). 
 
Vi mangler uddybende informationer om de 4 vinduer i Agri 
kirke. Der skal evt. indhentes alternative tilbud. 
 
I provstesynet står der ikke noget om, at gulvet i Vrinners 
kirke skal slibes ned, så det er ikke et påbud. Derfor 
beslutter mr at udsætte denne post. 
 
Mr udskyder punktet, indtil vi får lavet tjekliste på 
baggrund af synsrapporten, således at vi kan prioritere de 
forskellige vedligeholdelsesposter.  
 

 
3. F. Beslutningspunkt 
 

 
Afregning Per Bonde (ingen bilag).  
Mr beslutter, at fra 1.1. 2022 overgår gravstedet til egen 
pasning, hvis betalingen bliver misvedligeholdt. 
 

 
3.G. Beslutningspunkt 
 
 

 
Kan vi godkende tilbud på lysestager til Vrinners? 
Fyrfadslys til 200 x 29, ca. 6.000 – MR udskyder vurdering.  
 

 
3.H. Beslutningspunkt 
 
 

 
Endelig godkendelse af salgsprovenu fra John Frandsen 
(se bilag) 
 
De 900.000 sender vi ind til stiftsmidler i 2021og resten 
lægges ind regnskab for de udgifter, der er konteret. Oda 
sender et regnskab, som mr skal godkende  
 
 

3.I. Beslutningspunkt 
 

Debat og beslutning vedr. ønsket om fotografering og 
journalisering af gamle gravstene fra Menighedsmødet. Må 
vi i det hele taget det og skal vi sætte det i værk? 
 



 

 

 
_____________________________________________ 
Alice B. Nissen 
Sekretær 
 

Vi henviser til gravsten.dk – her figurerer alle gravsten fra 
2008 i hele landet. Hvis nogen ønsker at opdatere, må det 
gøres via gravsten.dk. 
 
 

3. J. Beslutningspunkt  
Konstituering af KRAE: Der er genvalg til alle poster.  
 
• John indgår i aktivitetsudvalget  
• Kirkebladsudvalg består fortsat af Anne og Elisabeth 
• Organistsamarbejdsudvalget: Inge går ud, og Oda 

fortsætter samarbejdet alene. 
• Kommunikationsudvalg (se punktet om kk-

medarbejder) 
 
Alice sender et deledokument ud med liste over alle mr-
medlemmer, kontaktoplysninger, funktioner og poster. Alle 
bedes opdatere informationer. Se dokument her! 
Alice sender en skriftlig orientering til Provstiet med 
informationer om udskiftning af mr-medlemmer; Inge 
Johansen og Morten Hansen. 
Alice sender listen til Søren Kirkemann.  
Peter tjekker alle hjemmesider, hvor der mangler 
opdatering af informationer om KRAE. 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1WYxARjdNplkxOtSiIk0JhTxRTokj6-hQ/edit


 


