
Kirkesyn og efterfølgende Menighedsrådsmøde den 8. maj 2017 
Tilstede: Agnete R. Sørensen, Mona Eriksen, Annie Ebbesen, Niels Sørensen, Ellen Priess, 
graver Jan Pedersen, regnskabsfører Jette Sørensen (deltog kun i menighedsrådsmødet) og 
lokale bygningskyndig Svend E. Niewald (deltog kun i kirkesyn). 
 

1. Kirkesyn 
     Indvendig kalkning af kirke og våbenhus afventer provstesyn 2020, men repareres ved behov. 
     Tagsten på kirkebygning understryges flere steder inden vinter. 
     Der holdes øje med udvendige revnede fuger på kirkebygning. 
     Graverbygning Vestsiden: lettere angreb af murbier og fugerne lettere forvitrede –budget 2018. 
              P.g.a. opsætning af stativer med haveredskaber på kirkegården er der ikke behov for det lille rum 
        med lidt haveværktøj. Rummet lægges til værkstedet og udvendig dør lukkes med mursten –budget 2018  
 

2. Tilføjelser til dagsorden 
     Ingen 

3. Kvartalsrapport 
     Kvartalsrapporten 01-01-2017 til 31-03-2017 godkendt uden bemærkninger. 

4. Budget 2018 
     Foreløbig budget 2018 gennemgået (foreløbig driftsramme 2018: kr.172.500,-) . 

5. Godkendelse af vedtægt for samarbejde om kalkning af kirker i Favrskov Provsti 
     Godkendt 

6. Godkendelse af vedtægt for samarbejde om fælles anlægs- og omprioriterings- 
     pulje i Favrskov Provsti. 
     Godkendt. 

7. Godkendelse af vedtægt for samarbejde om forkyndelsespulje i Favrskov Provsti 
     Godkendt. 

8. Godkendelse af vedtægt for samarbejde om fælles kirkegårdspulje  i Favrskov 
     Provsti.   
     Godkendt. 

9. Valg af kontaktperson og sekretær  
     P.g.a. præstens fratræden var der valg af ovennævnte poster og følgende blev valgt: 
      Kontaktperson: Agnete Ring Sørensen. 
      Sekretær: Annie Bruhn Ebbesen. 
      Formand giver besked til Stiftet om valget. 

10. Kirkeværge/graver 
     Kirkeværge: intet. 
     Graver: fremviste forskellige modeller af nye bænke til kirkegården og der var enighed om valg af model. 
          Graver sørger for indkøb af 3 stk. bænke (pris: ca. 15.000,- kr.) som finansieres af egne midler. 

11. Formand 
    Orientering om procedure vedr. ansættelse af ny præst. Orientering om opstart på babysalmesang 29/8. 
     Orientering om provstiets fællesarrangement for alle næste års konfirmander, hvor der skal opføres 
     et Lutherspil den 30/9. 

12.  Nyt fra udvalgene 
      Orientering. 

13. Evt. 
     Drøftelse omkring den digitale arbejdsplads ”DAP” – formand og sekretær står for styring/flytning af 
      den indkomne post til diverse mapper. 
      Drøftelse af kirkesangerens jubilæum – formand kontakter kirkesangeren før videre tiltag.  
 
Aidt  Menighedsråd (referent Ellen Priess) 
    
          


