
 
 

Menighedsrådsmøde 
Mødt Medlemmer: 

X Kirsten Bjørneboe (formand) 
X Lars Ove Hansen (næstformand) 

 
Dato: 19. november 2013 

X Bente Christensen (kasserer) 
X Reinar Jensen (kirkeværge) 
X Charlotte Thomsen 

 
Referent:  Bente Christensen 

X Anette Seifert (sognepræst) 
X Margit Sonne (graver og kirkebetjent) 
 Martin Thomsen (suppleant) 

 
 

Dagsorden Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2. Valg af formand og næstfor-
mand for det kommende år 

Formand: Kirsten Bjørneboe, 
Næstformand: Lars Ove Hansen 

3. Siden sidst v/Kirsten Provstiudvalgvalg gennemført. Provstestillingen er fortsat ikke besat. 
Vi har deltaget i distriktsforeningens efterårsmøde med Lotte Heise 
som foredragsholder. 
 Gennemgang af post fra bl.a. Kirkefondet og sogneindsamling. 
Oprettet elektronisk postkasse efter landsforeningens anvisning. 
Opfordring fra Vallø Lokalhistorisk Arkiv om dokumentation af 
kirkegårdens bevaringsværdige gravsteder. Ib Christoffersen 
beskriver gravstenen. Det færdige arbejde lægges på varpelev.dk 

4. Kirkeværgens punkter 
v/Reinar 

Møde i kalkningsgruppen på provstiudvalges opfordring. Her       
anbefales at entrere med byggesagkyndig med speciale i kalkning. 
Netop igangsat arbejdet med handicapsliske ved sydlågen. Og jævnet 
terrænet ved fællesgraven på nordsiden af kirken. Vi  har lagt grus på  
en del af parkeringspladsen ved Ranestedet, det færdiggøres snarest.  
Nationalmuseet har beset afskalningen af kalk indvendig i kirken og vi 
har modtaget rapport. I korets 2. fag skaller kalkmalerier også af. 
Dette skal restaureres af konservator. Nationalmuseets 
bevaringsafdeling har givet tilbud. Desuden skak ydfæres almindeligt 
håndværkerarbejde kalkning af skibets 2. fag og evt. andre områder af 
kirken. Prisen kendes endnu ikke. 
Vi har brug for en beskrivelse af det ønskede omfang af kalkningen og 
senere styring af arbejdet. Besluttet at henvende os til provstiudvalg 
om valg af rådgivningsfirmaet. 



5. Kassererens punkter v/Bente Kvartalsrapport 1.1.- 30.9.2013  gennemgået og godkendt. 
Budget 2013 forventes overholdt. 
Endeligt budget 2014 på kr. 372.400 er indsendt, dette er 2 % (kr. 
7.600) mindre end 2013 budget. 
Besluttet ikke at indgå fastprisaftale med SEAS-NVE 

6. Legater: 
a. Gårdejer Niels Peder 

Pedersen og hustrus legat 
b. Ole Christensens legat 

a. Ingen uddeling i 2013 pga forrentningen kun er ca. kr. 400 . 
Dan Nielsen og Bente Eriksen valgt til legatudvalg. Desuden                                                                                                   
forslag til det tredje medlem, som spørges. 
Hovedstol ca. 86.000 indsættes på konto med 3 års binding for at få 
maksimal forrentning. Renten afhænger af om vi kan opnå 
Fordelsprogrammet hos Nordea. 
b. Kr. 2.388 til uddeling hos ældre/enlige i og med tilknytning til 
sognet. Bente indkøber 12 stk. juleblomst + chokolade. 
Menighedsrådsmedlemmer afleverer det ved visit første uge i 
december. 

7. Aktivitetsudvalget Budget 2014 for aktiviteter: kr. 10.000 til koncert og kr. 4.000 til 
foredrag. Ønsket fællesarrangement med foreningerne i Varpelev 
forsøges gennemført med jazz gruppe "Blå mandag" 

8. Tid og sted for næste møde Fremover møde hver tredje måned. Næste gang 16.1.2014 kl. 19:00 
hos Bente Christensen 

9. Eventuelt Foredragsholder har tilbudt sig i anledning af vor kirkeklokkes 400 års 
jubilæum. Evt. emne ved menighedsmøde i 2014. 
Tidligere drøftet lysglobe foreløbigt udsat.  
Kirsten tilbyder sin hjælp til brug af Digital arbejdsplads. Pga nedbrud 
af eksisterende bærbare PC er hjemkøbt ny. 

 
 
 
Underskrifter: 
 
 
Kirsten Bjørneboe Lars Ove Hansen Bente Christensen  
 
 
Reinar Jensen  Charlotte Thomsen Anette Seifert  
 
 


