
Menighedsrådsmøde den 18. juni 2013 

Til stede: Kirsten Bjørneboe, Lars Ove Hansen, Reinar Jensen, Margit Sonne, Bente Christensen og 
Charlotte Thomsen. 
Fraværende: Anette Seifert. 

Formanden: 

• Copydan har henvendt sig til os angående kopier af salmer osv. Det er ikke af interesse for os, 
da vi ikke foretager disse. 

• Administration af Gårdejer Peder Pedersen og hustrus legat er overfraget til menighedsrådet, 
og Kirsten snakker med den om, hvad dette indebærer. 

• Post. Vores post havner nogle få gange på Hårlev kirkekontor, og det synes de er et problem, 
men det er også vores kirkekontor. Vi prøver at få rettet adressen, så det ikke sker mere. 
Ellers må de få svarkuverter op, så de kan sende vores post til rette person. 

• Ranestedet vil godt have forbedret/vedligeholdt deres p-plads, det koster 6.000 + moms. Det 
vil vi ikke være med til, så vi henter andet tilbud, evt.hos Jan Nielsen, og frivillig 
arbejdskraft af Lars Ove og Martin. 

Kassereren:  

• Budgettet 2014 er afleveret med provstiets anbefaling af minus 2 % i forhold til 2013. 

Kirkeværgen: 

•  Sydvendt trappe: Vi vil godt have lavet en rampe til vores rullende borgere. Reinar har 
hentet tilbud hos Jan Nielsen om dette, det lyder på 35.500 + moms. Reinar prøver at ringe 
til en smed for at høre, hvad det koster at lave en rampe af jern. 

• Reinar har yderligere fået tilbud fra Jan Nielsen på opretning af brosten og tilstødende muld 
ved fællesgraven. Det koster 4.000 + moms. 

• Der er indhentet tilbud fra Gerhart ang. afhugning af gammel sokkel på kapellet plus 
genpudsning. Ringmur: udskiftning af tegl ved låge, reparation af støttepille. pris kr. 18.750 
kr. inkl. kalkning af kapel. 

Evaluering af menighedsmøde den 22. maj 2013: 

• Det var et godt møde med et flot fremmøde. Der skal kortes lidt af, da der var for langt. Det 
blev for sent. Men det var en god ide med fremvisning af kirken. 

• Lidt mere kamp for at få de yngre borgere med. Charlotte foreslår, at vi gør opmærksom på 
menighedsrådet ved kræmmermarkedet, evt. ved hendes egen stand. 

Næste møde er den 28. august kl. 19.00 hos Bente. 

Underskrevet af: Charlotte Thomsen, Kirsten Bjørneboe 
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