Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 27.10.2020 kl. 17.00.
Mødested: Graverhuset i Agri.
Mødet holdes som et fælles møde mellem det fungerende og det nyvalgte
menighedsråd. Ved evt. afstemning, er det kun medlemmer af det fungerende
menighedsråd, der har stemmeret.

____________________________________________________________________________________________
Til stede: Flemming Sølvstad Nielsen (FSN), Søren Erik Dam (SED), Elsa Holmer (EH), Bent
Caspersen (BC), Oda Skov Andersen (OSA), Elisabeth Carstensen (EC), Inge Johansen (IJ),
Anne Hansson (AH), Rikke Borup Hansen (RBH), Alice Bonde Nissen (ABN),
Fraværende: Claus Rasmussen (CR) indtil kl. 17.40, Lene Duun (LD), Morten Hansen (MH)
indtil kl. 18

Dagsordenspun Beslutninger
kt
1. Godkendelse af
dagsorden.
2. Godkendelse af
referat fra sidste
møde.
3A.
Beslutningspunkt
Mols Taxa.

3B.
Beslutningspunkt.
Højttaleranlæg i
Knebel Kirke.
3C.
Beslutningspunkt.
Rolsø Kirkegård.
Bevaringsplan og
indstilling til
fredning af
gravminder
3D.
Beslutningspunkt.
Tilbagebetaling af 1
mill kroner til
Stiftet?

Godkendt
Godkendt
Beslutning: Der gøres i regnskabet opmærksom på, at vi stadig
skylder penge til Mols Taxa, men at vi ikke kan komme til at afregne,
før indehaveren reagerer på det tilbud, Menighedsrådet har
fremsendt. MR beder advokaten om at fremsende en faktura og beder
ham om at stå til rådighed for videre aktivitet hvis/når Mols Taxa
skulle henvende sig. BC bedes om at få tilbud frem fra Kalø Taxa, da vi
forventes at få et kørselsbehov snarest.
Beslutning: Der er kommet tilbud på knapt 20.000 kr. for højttalere
og lydanlæg til Knebel Kirke. Der skal sendes en ansøgning ind til PU,
da anlægget skal sættes op på væggen. (OSA og AB)
Beslutning:
MR godkender, at der sættes en tilføjelse i kirkegårdsvedtægten om,
at der ikke må anvendes provstimidler til eventuel restaurering af
gravsten.
Til listen over fonde, der skal søges til restaurering af enkelte
gravsten, skal Tved Sparekasses Fond tilføjes.
Beslutning:
De midler, der blev frigivet fra Stiftet i forbindelse med renovering af
præstegården skal ansøges overflyttet fra lån til tilskud til
renoveringen. (EH + FSN).

3E.
Beslutningspunkt.
Kvaftalsrapport
3.kvartal.

3F.
Beslutningspunkt.
Budget 2021.
Beslutning.
3G.
Beslutningspunkt.
Præstens Krat.
3H.
Beslutningspunkt.
Knudepunktet
3I.
Beslutningspunkt.
Dyrhøjvej. Salg.

3J.
Beslutningspunkt.
Belysning af apsis i
Vrinners Kirke
3K.
Beslutningspunkt.
Godkendelse af
projektregnskab for
Vrinners
kirkegårdsmur.
3L.
Beslutningspunkt.
Julelegat.
Håndtering af
ansøgninger.
3M.
Beslutningspunkt.

Beslutning:
Der er stadig en pæn pulje til over til konfirmandundervisning i 2020.
Anne får godkendelse til at bestille Vrinners Beboerhus til
undervisning. Der skal laves ansøgning til provstiet for manglende
husleje i præstegården – 5 % midlerne. (EH + FSN). Der er brugt
mange penge på Præstens Krat i konsulenthonorar + vedligehold. Der
skal søges af provstiets corona-midler til opstilling af spritstandere
(EH+FSN). Der er stadig penge til plantning af hække, men disse er i
restordre. Der skal sættes gps i de store maskiner, og LD skal sørge
for indkøb af ny traktor til Vrinners. Kvartalsrapporten er godkendt.
Beslutning:
Godkendt.
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 38199153,
Budget 2021. Endelig budget afleveret d. 26.10.2020 11:25.
Beslutning:
Orienteringspunkt fra formanden, som oplyser, at der stadig mangler
2 underskrifter, inden tinglysning er på plads.
Beslutning:
Der skal være fokusgruppemøde d. 17.nov. kl. 19-21. CR deltager på
skype-mødet.
Beslutning:
MR beslutter, at vi ikke vil forfølge krav om betaling af husleje for 3
måneder. LD og OSA tager sig af at kontrollere, at boligen er forladt d.
1.november, at der er tømt, og at nøglerne er afleveret. MR beder
John Frandsen og Molsmæglerne om at vurdere huset og sætte en
salgspris. (IJ + OSA).
Beslutning:
RBH tager kontakt med Marie Bancks vedr. højden af det ophængte
stof i alterudsmykningen. CR mener, at stoffet hænger lidt for lavt.
Det ny MR opfordres til at få udarbejdet et projekt omkring den
samlede belysning af kor og apsis – og eventuelt belysningen i kirken
som helhed.
Beslutning:
Godkendt.

Vi lader julehjælpen køre, som den er i 2020, så det er præsten, der
uddeler. Det er skattemæssigt et problem at give kontanter og/eller
gavekort i forbindelse med uddeling af julehjælp. Det skal tages med i
betragtning, når uddeling af julehjælp håndteres. Det nye MR tager
spørgsmålet op i det kommende år, så der kommer klare regler for
vores holdninger til julehjælp.

3N.
Beslutningspunkt.
Med ovenstående beslutningsprotokol afsluttes arbejdet for Knebel-Rolsø-Agri-Egens
menighedsråd 2016-2020, og videre arbejde overgives til det nyvalgte menighedsråd.
Tirsdag d. 27.10.2020

Anne Hanson
Sognepræst

Flemming S. Nielsen

Elisabeth Carstensen

Formand

Næstformand/Aktivitetsudvalg/Kirkebladsudvalg
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Kasserer
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Claus Rasmussen
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Kirkeværge, Knebel-Rolsø

Kirkeværge, Agri-Egens
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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 Hanson: 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

