
Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd. 

Dato: 25.03 - 2021 kl. 17-19  

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), Lene Duun (LD) 

Afbud: Bent Caspersen (BC) 

Dagsordenspunkt Beslutninger 
 
1.Godkendelse af dagsorden.  
 

 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra 
sidste møde. 

 
Godkendt 
 
 

3.A. Beslutningspunkt.  
Årsregnskab til godkendelse, 
samt budgetønsker for næste 
år - v/Oda 
 

 
Årsregnskabet er godkendt og afleveret –  
Knebel-Rolsø-Agri-Egens Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 
38199153, Regnskab 2020, Afleveret d. 23-03-2021, 10:45 
 
Der skal indsamles budgetønsker og overslag til næste år. 
Tidsfrist senest juni.  

3.B. Beslutningspunkt 
Nedlæggelse af gravsted - 
v/Lene 

I Knebel findes et gravsted, hvor legatet er udløbet. Der er 
ikke nogen efterkommere, der har aldrig været aktivitet 
omkring gravstedet. MR beslutter, at gravstedet nedlægges 
om et år, som det er beskrevet i vedtægterne.  
 

3. C. Beslutningspunkt 
Kirkebil – tilbud fra Kalø 
Taxa? (vi forsøger at 
eftersende bilag) 

MR afventer et tilbud fra Kaløtaxa og aftaler derefter en 
fælles ordning sammen med Tved. For borgere, der gerne 
vil have kørsel til gudstjenester, henvises til Flexkørsel. Der 
skal lægges brochurer om flextur i kirkerne – og skal 
informeres om flextrafik i Kirkebladet. 
 

3. D. Beslutningspunkt 
Stillingsopslag + timer, samt 
bonus/vintertjeneste til 
ansatte v/Inge 

Ullas stilling ophører 14. juli. Søren Eriks stilling på 7 timer 
er ophørt. De to stillinger skal lægges sammen til en 
gravermedarbejderstilling. Lene, Anne og Rikke danner 
ansættelsesudvalg sammen med Inge. Udvalget mødes 
umiddelbart efter påske og formulerer et opslag. Stillingen 
på 30 timer skal slås op på Jobnet i maj. 



 

 
 
______________________________________________ 
Alice B. Nissen 
sekretær 

Gravermedhjælpere har haft vintertjeneste i år, men er ikke 
blevet honoreret. MR vil gerne give dem en lille bonus for at 
klare sig igennem uden hjælp udefra.  
 

3. E Beslutningspunkt  
Reparation af dør i Rolsø 
Kirke V/Claus 

 
Claus får det nye tilbud hjem, og MR tager stilling på 
baggrund af dette. Torsdag d. 22. april er PU-udvalgsmøde   
 

3. F. Beslutningspunkt 
Knebel Kirke udendørs-
belysning, 

MR godkender belysning fra Havagervej til kirkelågen 
 

3. G. Beslutningspunkt 
Knebel Kirke: hynder og valg 
af farver 

MR bakker fuldt ud op om farvevalg. Provstiet har også 
godkendt. 

3.H. Beslutningspunkt 
Udendørshøjtaler – tilbud fra 
Scantone (se i ”Samlet Bilag”) 
v/Claus 
 

MR sammenligner muligheder og begrænsninger i evt. valg 
de to højtalertyper Scantone med Soundbox – Elisabeth og 
mand vil gerne undersøge de to  

3.I. Beslutningspunkt 
Handicapadgang i Agri Kirke 
 

 
Handicapadgangen er godkendt, og processen må sættes 
igang. 
 

3. J. Beslutningspunkt 
Næste skridt vedrørende 
Mols Taxa – se ”Samlet bilag” 
m. mailsvar fra juridisk 
konsulent, Kristine Brock 
vedrørende Mols Taxa v/ 
Rikke 
 

MR foreslår, at Kristine Brock skal skrive et nyt forligstilbud 
til fuld og endelig afgørelse, da det oprindelige er forældet. 
Vi fastholder det samme beløb til trods for forældelsen og vi 
fastholder, de samme principper for beregningen, som ved 
det sidste tilbud, vi kan ikke gå længere op i budgettet.  

3. K. Beslutningspunkt 
 
 

 


