Beslutningsprotokol for konstituering af Knebel-Rolsø-Agri-Egens
Menighedsråd.
Dato: 28.01.2021 kl. 17.00.
Mødested: Zoom
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Oda Skov Andersen (OSA), Elisabeth Carstensen (EC), Inge Merete Dalsgaard
Johansen (IJ), Anne Hansson (AH), Rikke Borup Hansen (RBH), Alice Bonde Nissen (ABN),
Claus Rasmussen (CR) Morten Gregers Hansen (HM)
Afbud: Bent Caspersen (BC), Lene Duun (LD)

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra
sidste møde.

Godkendt

3. Udskydelse af punkt
Udsætte punktet: ”Vedtægter
vedrørende roller,
kompetencer og
samarbejdsformer
– oprindelig sat til medio
januar)”

Godkendt

4.A. Beslutningspunkt.
Godkendelse af
byggeregnskab – Vrinners
Kirke

MR godkender regnskabet, og godkender ansøgningen til
Provstiet om at få frigivet anlægsmidler fra anlæg af
præstegården i Knebel. Midlerne skal bruges til at dække
underskuddet og renoveringen af præstegården i Agri
-Bilag: Byggeregnskab udsmykning Vrinners
-Bilag: Udgifter alterudsmykning Vrinners 2019
-Bilag: Udgifter alterudsmykning Vrinners 2020
-svar til PU –

4.B. Beslutningspunkt

MR godkender kirkegårdspersonalets ønske om at ansætte
Lone Askholm i Søren Eriks stilling. Lone Askholm har
tidligere været i arbejdsprøvning ved kirkerne i KRAE og

Søren Erik opsigelse og Ulla´s
pension 1/7 – hvem skal
overtage/ansættes?

kender derfor forholdene her. Hun kan træde til i næste uge
med 7 timer i ugen.

4. C. Beslutningspunkt
Gudstjenester eller ej? Evt.
hvor og hvordan?
-Bilag: Corona –
retningslinjer opdateret 8.
januar 2021

Vi følger biskoppens corona-anvisninger. De udstukne
retningslinjer for deltagerantal for KRAE er følgende:
Knebel: 18 + 2, Egens 8 + 1, Vrinners: 21 + 1, Agri: 26 + 3.
MR værdsætter og bakker op om gode Anne Hansons gode
corona-initiativer: Pilgrimsvandringer, Åben kirke,
Facebook-tiltag.

4. D. Beslutningspunkt
Varmestyring – hvad ønsker
vi, at den skal omfatte? MR
ønsker at få behandlet
tilbuddet om varmestyring
indbefatter tyveriforsikring,
røgalarm –
og videoovervågning
- Bilag: ønske om etablering
af varmestyring skal
indsendes senest 25.
februar 2021. -Bilag dap –
”Reminder – Etablering af
varmestyring…”

4. E Beslutningspunkt
Kirkekulturmedarbejder –
hvordan kunne vi bruge en
sådan? (1. møde 16/2-21)
-Bilag 1 og 2 – slides

MR beslutter at godkende tilbuddet om varmestyring, og
ønsker at tage tilbuddet hjem for herefter at tage stilling til
yderligere tilkøb og den endelige pakkeløsning.

MR foreslår, at et udvalg, bestående af Rikke, Anne og
Elisabeth, laver et udkast til ideer for samarbejdet. Udkastet
skal formulere nogle retningslinjer for, hvilken formel
position man ønsker at kirke-og kulturmedarbejderen skal
have set i relation til MR´s arbejdsroller og ansvarsområder.
Udkastet skal behandles på det kommende møde i MR
Anne: er positiv indstillet for en medarbejder, der kan
levere ekstra ressourcer i forbindelse med børn og ungeinitiativer, sparre om minikonfirmander, fx konfirmandløb,
hjælpe med at løfte opgaver fx støtte med
korarrangementer, en tovholderfunktion i forbindelse med
tiltag til sommergæster, organisere og koordinere
frivilliggrupper. Provstiet beder os om at komme med ideer
til, hvad denne medarbejder kan bidrage til. Anne foreslår

fællesprojekter i forbindelse med at bygge bro mellem kirke
og Knudepunkt.
4. F. Beslutningspunkt

4.I. Beslutningspunkt
Bilag til regnsskabsinstruks –
side 3

Kan MR ændre vedtægterne med henblik på at omlægge
gravsted til græsplæne? MR beslutter, at en ændring
kræver, at MR gennemgår kirkegårdsvedtægterne under en
samlet behandling og derfor udskydes dette til et
selvstændigt beslutningspunkt på et møde i den kommende
møderække i foråret.
Se vedlagte bilag.

Næste MR-møde d. 11. februar 2021, kl. 18.00-20.00 på Zoom

______________________________________________
Alice B. Nissen
sekretær

