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11-11-2013 

  

Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen,  

Arne Kristensen, Marianne Kristoffersen. Suppleanterne Bente Grunth og  

Ib Hansen. 

 

Afbud: Marianne Kristoffersen 

 

Mødeleder: Ane Pilemand 

 

Referent: Arne Kristensen 

 

 

Menighedsrådsmøde 11. november 2013 kl. 09.30 på Bagervænget 8a, Sæby. 

 

  



 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

 

2.  Nyt fra formanden. 

Orientering fra formandsmødet den 26. september 2013 

Alle provstiets kirkegårde skal opmåles på et tidspunkt for beregning af 

vedligeholdelsesudgifter, hvor pleje, drift servicering, p-plads, hække, græsplæner, og 

tomme gravsteder indgår. 

 

Der kommer følgende kurser i starten af 2014: 

16/1. Kursus om momsafregning. 

Medio marts kursus i årsbudget. 

 

Provstiet ønsker at der laves en fælles vikarliste for organist og kirkesangere. 

 

 

Debatoplæg svarfrist den 31. oktober 2013 kl. 12:00 Debatmøde den 3. september 13. 

Formanden gav orientering om debatoplægget. 

 

Sogneindsamlingen den 9. marts 2014. 

Vi deltager ikke i dette eller i vejkirkeprojektet. 

 

 

3.  Nyt fra kassereren. 

Budget 2014 

Kasseren oplyste at budgettet for 2014 er følgende: 
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Driftsrammen udgør kr.693.651,-  

Anlægsrammen udgør kr. 330.000,- 

Samlet kirkelig ligning udgør kr. 1.023.651,- 

Anlægsrammen dækker: kr.80.000,- til kobbertagrender på kirken og kr.250.000 er 

til opsparing til varmeanlæg i kirken. 

Der er kommet rapport fra revisionen med enkelte mindre bemærkninger.  

Bjarne Thor forelagde kvartalsrapporten pr. 30. september 2013.   

 

4.  Nyt fra kontaktperson. 

Ny gudstjenesteliste kommer medio november. 

 

Bende Grønlund Klausen holder ferie 10-28.januar 2014 og 25.2 – 6.3 2014. 

Formanden er afløser for kontaktpersonen.  

 

5.  Nyt fra kirkeværgen. 

Der var sket mindre skade på Van Deurs gravstenen, som vi har ansvaret for og 



 

 

stenen repareres. 

 

Arbejdet med renovering af præsteboligen forløber planmæssigt, og den nye præst vil 

kunne indflytte den i weekenden den 7-8. december 2013 

 

6.  Nyt fra præsten. 

Intet. 

 

7.  Nyt fra nedsatte udvalg. 

Byggeudvalget 

Projektet forløber planmæssigt og forventes færdigt den 29.november 2013. Inventar 

til præstekontoret udover det som kan bruges fra den tidligere præst, er der endnu 

ikke truffet beslutning om. 

Der plantes et stort lindetræ med omkranset af chausses sten placeret midt i den 

nuværende gårdsplads i løbet af november måned. 

 

 

8.  Livet i og omkring kirken. 

Der serveres gløgg og æbleskiver til før julegudstjenesten den 27. december 2013 

kl.19.00 

 

9.  

 

10.  

Nyt fra kirkesangeren. 

Intet. 

 

Mødedatoer for 2014. 

Februar 5.2.  

April 2.4. 

Maj 14.5. 

August 6.8. 

Oktober 1.10. 
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November 5.11. 

Alle møder er kl.09.00 

 

11.  Punkter til næste møde. 

 

12.  Eventuelt. 

Messehageler renses. 

Kirkesiden for december, januar og februar laves og annonceres i slutningen af 

november måned 2013. 

 

  

 


