
Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd. 

Dato: 30.09-2021 kl. 17.00 – 19.00 

Mødested: Graverhuset i Agri 

____________________________________________________________________________________________ 

Til stede: Anne Hansson (AH), Rikke Borup Hansen (RBH), Alice Bonde Nissen (ABN), Morten 
Gregers Hansen (HM), Lene Duun (LD) 

Afbud: Claus Rasmussen, Elisabeth Carstensen, Inge Merete Dalsgaard Johansen, Bent 
Caspersen, Oda Skov Andersen 

 

 

NB: På grund af det begrænsede fremmøde er MR ikke beslutningsdygtigt.  Punkterne 
herunder er drøftet og behandlet, men uden bindende virkning. Af den grund skal punkterne 
konfirmeres ved næstkommende mr-møde.  Dog gælder det for pkt. 3A, at beslutningen følges 
op med en særskilt underskrift fra alle underskriftberettigede, hvorved beslutningsgrundlaget 
er garanteret. 

 

 

Dagsordenspunkt Beslutninger 
 
1.Godkendelse af dagsorden.  
 

 
Godkendt  
 
Tilføjelse af følgende punkter:  
Punkt F: Inge Johansens fratrædelse 
 
 

 
2. Godkendelse af referat fra 
sidste møde. 

 
Godkendt 
 
 

3.A. Beslutningspunkt.  
 
Godkendelse af 
revisionsprotokollatet med 
revisorpåtegning 
(se de to vedlagte bilag) 
 

 
tager påtegningerne til efterretning. 
MR har behandlet protokollatet og taget til efterretning, at 
det forkerte årstal var en skrivefejl, og at fejlen nu er rettet. 
Dokumentet skal underskrives og afleveres i Provstiet.  

3.B. Beslutningspunkt 
 

 
 



 

 
 
______________________________________________ 
Alice B. Nissen 
Sekretær 
 

Brainstorm/tilbageblik ang. 
punkter til Formandens 
beretning på det kommende 
Menighedsmøde (søndag den 
31/10 kl. 12.30-14.00) (+ 
regnskabsfremlæggelse og 
budget for 2022) + Plan for 
annoncering snarest muligt. 
 

Menighedsmødet skal annonceres på Facebook og i 
Adresseavisen, Rikke kontakter Morten Bay på 
Kirkekontoret. Tidsfrist: 14 dage før.  
 
Ændringsforslag er noteret og indtænkt. 

3. C. Beslutningspunkt 
 
Forslag om arbejdsdag i Agri 
- oprydning i Graverhuset og 
forberedende arbejde med 
“Skovkirken” 
 

 
 
Arbejdsdag torsdag 14. oktober, 09.00-15.00 - Anne kl. 
11.00-15.00, uge 41, Lene bestiller rundstykker og 
sandwich i Brugsen. Husk aftensgudstjeneste samme aften, 
hvor temaet er ”Guld”. Rikke sender invitation ud. 

3. D. Beslutningspunkt 
Planlægning af  
 
Afskedsreception for Betty - 
forslag og ideer til 
tidspunkt, form og indhold 
 

 
Forslag: Afskedsgudstjeneste for Betty en lørdag i foråret 
2022 inden påske - med reception bagefter i Fuglsøcenteret. 
Arrangementet er betinget af en forudgående aftale med 
Bettys søster, Inga, som Bent har en kontakt til og af en 
aftale med Biskop Henrik Wigh-Poulsen. Alice ringer til 
Aarhus Stift.  
 

3. E Beslutningspunkt  
 
Ugedage for MR-mødet - skal 
vi flytte MR-mødet fra 
torsdag til tirsdage eller 
onsdage? 
 
 

 
 
Vi udskyder punktet til det nye provstiudvalg har lagt sig 
fast på en ugedag for deres månedsmøde. 

3. F. Beslutningspunkt 
 
Inge Johansens fratrædelse 
 

 
Rikke kontakter provstiet for at undersøge, hvilke 
handlemuligheder vi har med hensyn suppleanter fra andre 
sogne, der evt. kan træde ind i MR efter Inge. 
 



 

 
 


