Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd.
Dato: 03.10.2019 kl. 17.00.
Mødested: Graverhuset i Agri.
____________________________________________________________________________________________
Til stede: Flemming Sølvstad Nielsen (FSN), Søren Erik Dam (SED), Elsa Holmer (EH), Claus
Rasmussen (CR), Bent Caspersen (BC), Oda Skov Andersen (OSA), Per Bach (PB), Lene Duun
(LD)
Fraværende: Elisabeth Carstensen (EC), Inge Johansen (IJ),

Dagsordenspunkt

Beslutninger

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra
sidste møde.
3A. Beslutningspunkt
Renovering af Agri
Præstegård.

Godkendt
Godkendt

3B. Beslutningspunkt.
Udvidelse af p-pladsen ved
Agri Kirke.
3C. Beslutningspunkt.
Salg af jord i Agri

3D. Beslutningspunkt.
Opfølgning på beslutninger
fra sommerens og efterårets
MR-møder
3E. Beslutningspunkt.
Opfølgning på kirkesyn 2019.
3F. Beslutningspunkt.
Knudepunktet.

Godkendelse af, at det er arkitekt Anders Glavind, der skal
forestå projektet. Godkendelse af projektet og tegningerne i
hovedtræk. Der skal koordineres med provsten. Der er
nedsat et byggeudvalg bestående af FSN, OSA, BC. FSN retter
henvendelse til provsten. EH retter henvendelse til Anders
Glavind.
Der kommer snarest et færdigt forslag fra Hans Lund.
Projektet godkendes endeligt af MR d. 24. Oktober. Der laves
ikke et egentligt projekt på det, men arbejdet udføres som
alm. vedligehold.
Der er klart flertal i MR for at sælge jorden til Naturfonden.
SED beder om at få ført til referat, at han ikke kan stemme
for. FSN meddeler Naturfonden, at vi kan tiltræde handelen.
FSN hyrer advokat i forbindelse med handelen. EH
meddeler de involverede mæglere, at der ikke bliver brug
for dem.
Listen blev gennemgået og punkterne følges op.

Punkterne blev gennemgået. De fleste ting er allerede
udført, og der blev truffet beslutninger om, at de få
tilbageblevne punkter udføres så snart som muligt.
MR’s medlemmer tilkendegav lidt forskellige holdninger til
det resultat, der er kommet frem m.henblik på planerne i
Knudepunktet. Der er en vis betænkelighed ved, om vi får de
behov opfyldt, som blev fastlagt fra start. Tilsyneladende (jf.
CR) har menighedsrådene i Tved, Vistoft og Helgenæs meldt
fra, og den besked blev modtaget med stor beklagelse. MR
fastholdt dog indtil videre sin tilslutning til projektet, dog

3G. Beslutningspunkt.
Udsmykning i Vrinners Kirke

3H. Beslutningspunkt.
Julefrokost/Nytårs”taffel”.
3I. Beslutningspunkt
Kirkesangere

således at der skal holdes et skarpt øje med udviklingen.
Især er der en vis bekymring for lokaler til sogneaftener,
konfirmander og minikonfirmander. Det blev besluttet, at
CR fortsætter som MR’s repræsentant.
Beslutning: Kunstnerne skal bedes om at præsentere deres
forslag d. 15.november i Vrinners Kirke. Der stilles 1 time til
rådighed for hver kunstner til præsentation og spørgsmål.
Det skal forsøges at holde præsentationen på én dag, hvis
det kan lade sig gøre.
Der satses på Nytårs-taffel som sidste år, og vi forsøger at
bestille på Mols Feriecenter igen. OSA bestiller. Datoforslag:
fredag d. 31.januar.
Palle Loftager skal spørges, om han vil være fast vikar.
Desuden kontakter vi Bregnet Kirke for at høre, om der er
mulighed for at trække på deres kirkesanger-vikarer.

3J. Beslutningspunkt.
Forslag om udflugt
3K. Beslutningspunkt.
Dyrhøjvej leje/renovation

Der nedsættes et udvalg, som tager forskellige forslag op.
Udvalget består af CR, FSN, SED og LD.
Beslutning: Den gamle ordning fortsætter, og
renovationsbeløbet betragtes som en del af lejen.

3L. Beslutningspunkt.
Udkast til endeligt budget
2020.
3M. Beslutningspunkt.
Henvendelse vedr.
konfirmation i Præstegården.

Budgetforslaget blev godkendt med én enkelt tilføjelse.
Der kommet en henvendelse vedr. benyttelse af
præstegården til konfirmation foråret 2020. FSN laver en
kort skrivelse i samråd med BH’s familie, om at det efter al
sandsynlighed ikke kan lade sig gøre at benytte
præstegården i foråret.

Næste møde: torsdag d. 31.oktober 2019 kl. 17.00 i Graverhuset i Agri.
Noter venligst fremtidige mødedatoer i 2019: 21.november 2019.

Torsdag d. 03.10.2019

Per Bach
Sognepræst

Flemming S. Nielsen

Elisabeth Carstensen

Formand

Næstformand/Aktivitetsudvalg

Oda Skov Andersen

Elsa Holmer

Kasserer

Sekretær/Kirkebladsudvalg

Claus Rasmussen

Bent Caspersen

Kirkeværge, Knebel-Rolsø

Kirkeværge, Agri-Egens

Inge Johansen

Søren Erik Dam

Kontaktperson

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
Betty Højgaard: beh@km.dk
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

