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HEJNSVIG SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 22 
tirsdag den 11.10.2022 kl. 19.30 i Sognehuset 

 
Til stede: Dorthe Habekost, Jesper Skovlykke Bygvraa, Susanne Lenger, John Pedersen,  
 Peter Thorstensen, Jørgen Johansen, Lis Møberg 
 
 

Dagsorden: 

 Punkter til dagsorden Referat 

1.  Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt.  

2.  Indledning ved præsten 

 

Vi sang nr. 367 i salmebogen.  
Efterfølgende bad Jørgen en bøn.  

3.  Nyt fra formanden 

a) Forespørgsel om 

donation til 

organisationen 

”Fremtid og Håb” 

 
Ad. a) Vi donerer kr. 2.000 til ”Fremtid og Håb”. Beløbet 

doneres i stedet for et honorar til foredraget om 
Tanzania den 16/11. 

Orientering om evt. indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Det 
sættes på som et punkt til næste menighedsrådsmøde. 

4.  Nyt fra kirkeværge 

a) Tagrender stoppet 

b) Dør indtil kirken 

skaller af i malingen 

c) Toiletter i kælder 

lukkes af 

 
Ad. a) Korrektion; det er nedløbsrøret i det nordlige hjørne. 

Udbedres snarest.  
Ad. b) Det udbedres til foråret.  
Ad. c) Da der er et toilet ved graverkontoret, besluttes det, at 

toiletterne i kælderen kun er åbne i kirkens åbningstid. 
Årsagen er, at toiletterne ofte er svinet til efter weeken-
den. Der sættes et skilt på døren med henvisning til 
toilettet ved graverkontoret.   

5.  Nyt fra kontaktperson 

a) Orientering vedr. 

grandækning 

 
Ad. a) Niels Peter kommer og hjælper med grandækningen. 

Det er den vikar, vi havde, da Finn Hardis stoppede.  

Der var brandsyn i kirkens i torsdags. Alt var i orden. De kommer 
igen om 3 år.  

6.  Nyt fra kasserer 

a) Beholdningseftersyn 

b) Revisionsprotokollat 

af årsregnskab for 

2021 – 2 bilag 

c) Budget 2023 

 
Ad. a) Orientering om, at der afholdes beholdningseftersyn 

den 17.10.2022.  
Ad. b) Vi har gennemgået revisionsprotokollatet. Taget til 

efterretning, godkendt og underskrevet.  
Ad. c) Der skal findes besparelser på kr. 132.200. De er fundet i 

en vakant graverstilling, kalkning af kirke og præstegård, 
samt vedligeholdelse af kirkediget.  
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 Punkter til dagsorden Referat 

7.  Nyt til og fra præsten 

 

Jørgens printer var gået i stykker. Det var desværre dyrere at få 
den repareret end at købe en ny. Jørgen har derfor bestilt en ny. 

8.  Nyt fra udvalg 

a) Præstegårdsudvalg 

b) Aktivitetsudvalg 

 
Ad. a) Gulvet i præsteboligen skal repareres.  

Arbejdet forventes at kunne udføres på en uge, og 
arbejdet påbegyndes i uge 2.  

Ad. b) Intet nyt.  

9.  Eventuelt 

 

Hejnsvig Skole tager ikke til RAMS i år. 

10.  Næste møde Dato: 15.11.2022 

Lidt til kaffen: Jesper Skovlykke Bygvraa 

 


