Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 25.06.2020 kl. 17.00.
Mødested: Graverhuset i Agri.
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Søren Erik Dam (SED), Elsa Holmer (EH), Bent Caspersen (BC), Oda Skov Andersen
(OSA), Elisabeth Carstensen (EC), Inge Johansen (IJ), Per Bach (PB), Lene Duun (LD),
Fraværende: Flemming Sølvstad Nielsen (FSN), Claus Rasmussen (CR) (sygemeldt), Alice
Bonde Nissen (ABN) Suppleant for Claus Rasmussen.

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra
sidste møde.
3A. Beslutningspunkt
Kalender for 2.halvår 2020.
Godkendelse af
arrangementer.
3B. Beslutningspunkt.
Indsættelse af ALH. Knebel
Kirke kl. 14.00. Agri Kirke kl.
16.00. Vedtagelse af program
for dagen. NYT: Skal datoen
flyttes på grund af tidnød?

Godkendt
Godkendt

3C. Beslutningspunkt.
Velkomst af An til præstegård
m.m. Program.
3D. Beslutningspunkt.
Syn af præstegård
3E. Beslutningspunkt.
Afleveringsforretning af Agri
Præstegård inden indflytning.
Byggeudvalg orienterer
håndværkerne om fremrykket
indflytningsdato.
3F. Beslutningspunkt.

Beslutning: Kalender godkendt

Beslutning: Vi satser på 2 indsættelses-ceremonier – 1 i
Knebel Kirke kl. 14 og 1 i Agri Kirke kl 16. Herefter
serveres pindemadder eller lignende i kirken. Om aftenen
inviteres til middag. Deltagere: MR-medlemmer +
ledsager, Per + frue, ALH med familie (mand, forældre).
OSA og BC påtager sig at finde sted til afholdelse af middag
og finde leverandør til pindemadder, kage eller lignende i
kirken. OSA kontakter Benedikte for at finde ud af, om
indsættelsesdatoen kan rykkes til første søndag i
september.
Beslutning: Der sørges for en buket blomster og/eller evt.
1 flaske vin som velkomst til ALH. I øvrigt henvises til
indsættelsen.
Beslutning: EH laver skrivelse til Provstiet og sender til
Mette. Der anmodes om syn af præstegården i god tid
inden indflytning.
Beslutning: Håndværkerne forventer at være færdige med
ombygningen af præstegården omkring d. 25. august, men
de tør ikke love noget helt bestemt. Byggeudvalget
orienterer, når vi kommer tættere på, om dato for
afleveringsforretning.
Beslutning: Byggeudvalget fremlægger tegning og budget
for en udvidelse af ombygningen af præstegården. Det
drejer sig om det gamle værksted, hvor der skal lægges

Udvidelse af projekt
ombygning af præstegård i
Agri.

3G. Beslutningspunkt.
Menighedsmøde og
orienteringsmøde.
Valgforsamling. Program.

3H. Beslutningspunkt.
Kirkesyn 2020

3I. Beslutningspunkt.
Mols Taxa. Skift af leverandør
til kirkebil. Lukket punkt.
3J. Beslutningspunkt.
Budget-overblik.

3K. Beslutningspunkt.
Frigivelse af Stiftsmidler
3L. Beslutningspunkt.
Regler for frihed for
gravermedhjælpere 1.maj og
grundlovsdag.

3M. Beslutningspunkt.
Godkendelse af ændret
timefordeling for

gulv, sættes ny dør i og kalkes indvendigt. OSA har på
forhånd fået tilladelse fra PU til at gennemføre udvidelsen,
som skal betragtes som et nyt projekt. Anders Glavind
indhenter 2 tilbud fra murer, tømrer og elektrikere. Vi skal
jf. PU vælge det billigste tilbud. Byggeudvalget tager sig af
udvidelsen også. Udvidelsen vedtages af MR.
Endnu en udvidelse af ombygningen sker i kraft af ilægning
af pigsten hele vejen omkring huset af hensyn til at undgå
sprøjt på væggene – og af hensyn til at bevare egeremmen,
så den ikke rådner. En eventuel omlægning af terrassen
tages med på kirkesyn 2020. Også dette tillægsprojekt
vedtages af MR.
Beslutning: Lokale er bestilt. Der laves smurte boller med
pålæg. Der skal laves dagsorden og beretning (formand +
sekretær) samt en økonomisk oversigt for hele perioden
(OSA). IJ er tovholder på arrangementet.
Kommunikationspræsten sørger for annoncering.
IJ bestiller Vrinners Beboerhus til Valgforsamling d.
15.september kl. 19.30.
Beslutning: Anders Glavind har lovet at være konsulent på
kirkesyn 2020. Herudover deltager kirkeværgerne.
Følgende datoer foreslås: 20. eller 26. august. Anders
Glavind skal spørges, hvilken dato der er bedst. BC
kontakter Anders og melder datoen tilbage til EH. Sættes
om muligt i beslutningsprotokollen. EH sender seneste 2
års rapporter til Anders Glavind.
Beslutning: Da det på mødet blev besluttet at behandle
punktet som et lukket punkt, er der udarbejdet en særlig
beslutningsprotokol. Denne protokol er fortrolig.
Beslutning: Budgettet kan ikke holdes bl.a. på grund af
manglende husleje-indtægter på præstegården. Der er
heller ikke afholdt foredrag, koncerter m.m. Det vil ikke
være rimeligt at kigge på budget lige p.t., så det gemmes til
3.kvartal.
Beslutning: Stiftsmidlerne er indgået. EH rykker advokat
Louise Grunnet i et forsøg på at få de 4,5 mill. fra salg af
jord frigivet.
LD oplyser, at der skal laves en lokalaftale, hvis
gravermedhjælpernes ønske om at holde halv fridag 1.maj.
Det besluttes, at lokalaftalen indgås, så
gravermedhjælperne evt. kan bytte rundt og holde hel
fridag enten 1.maj eller grundlovsdag. IJ sørger for, at
lokalaftalen bliver nedskrevet. LD administrerer
ordningen.
LD orienterer om ny fordeling af arbejdstimer: 32 timer til
Stine og 26 timer til Jannie. Beslutning: Den nye fordeling

gravermedhjælpere. Ny
kontrakt?
3N. Beslutningspunkt.
Praktikant – flexjob
3O. Beslutningspunkt.
Indvielse af ny
alterudsmykning i oktober.
Fastsættelse f dato og
arrangement.
3P. Beslutningspunkt.
Tilbud fra Michael Helbo på
reparation af apsis-dør i
Vrinners kirke.
3Q. Beslutningspunkt.
Provstesyn vedr. tag på
Knebel kirke.
3R. Fremtidig aftale om
vedligehold i præstegården.

godkendes af MR. Der laves nye ansættelsesbeviser. IJ
tager sig af det.
Vi afventer, til der evt. kommer henvendelse fra
praktikanten.
Beslutning: Det aftales, at vi indvier alterudsmykningen d.
18.oktober kl. 14.00. Mini-kager som traktement i kirken
samt vin, vand, øl.
Marie Bancks har meddelt, at hun nu er halvvejs med
udsmykningen. Ifølge kontrakten er hun herefter
berettiget til at få udbetalt 50% af betalingen. EH beder
Marie om at sende en faktura.
Beslutning: Michael Helbo har fremsendt tilbud på
reparation af dør i apsis i Vrinners Kirke. MR beslutter at
godkende det fremsendte tilbud. EH beder Michael Helbo
om at gå i gang med projektet, når det passer ind.
Der har været provstesyn på taget på Knebel Kirke med
deltagelse af arkitekt Klaus Andersen som konsulent. Der
kommer en rapport fra Klaus Andersen. Når den kommer,
drøfter vi sagen med arkitekt Hans Lund. Det anbefales at
reparere med understrygning.
Der holdes møde med ALH på mandag, hvor det bl.a.
aftales, hvilke og hvor mange gravertimer, der skal bruges
på haven fremover.

Næste møde: torsdag d. 20.08.2020 kl. 17.00 i Graverhuset i Agri. Bemærk ændret
mødedato.
Noter venligst fremtidige mødedatoer i 2020:
24.september, 22.oktober og 19.november.

Torsdag d. 25.06.2020

Per Bach
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

Alice Bonde Nielsen
Suppleant for Claus Rasmussen

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
Per Bach: bachrejs@gmail.com
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

