
 
 

Menighedsrådsmøde 
Mødt Medlemmer: 

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

 
Dato: 28. august 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) 

afbud Martin Thomsen (suppleant) 
 
 

Dagsorden Beslutning 

1. Udvælgelse af referent. 
 
 

Bente Christensen valgt til referent 
Besluttet at referatet skrives digitalt under mødet og godkendes ved 
mødets afslutning. Efterfølgende indskrives i protokollen 
Underskrift af referatet fra 18. juni 2013. 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt nærværende dagsorden. 

3. Overtagelse af Gårdejer Niels 
Peder Pedersen og Hustrus 
Legat. 
 

Bente Eriksen, som er én af de 3 deltagere i nuværende 
legatbestyrelsen, orienterede om hidtildige arbejde i Legatet. Stevns 
kommune ønsker pga den lille legatstørrelse ikke at administrere 
dette længere. Civilstyrelsen anbefaler ligeledes nedlæggelse af små 
legater. Fundatstillæg om overførsel er udarbejdet /underskevet. 
Vedtaget at fra 1. januar 2014 udpeger menighedsrådet legatudvalg, 
som har til opgave at udpege modtagere af legatportioner. 
Legatudvalg udpeges på årets sidste menighedsråds-møde. Det 
tilstræbes, at udvalget består af 3 personer udenfor menighedsrådet, 
men med tilknytning til sognet. 
Menighedsrådet undersøger den bedste anbringelse af nuværende 
saldo ca. kr. 86.000, som p.t. står på en bankkonto uden 
rentetilskrivning. Afhængig af afkastets størrelse kan udlodning evt. 
bortfalde i 2013. 

4. Siden sidst v. Kirsten. 
 

Kirsten Bjøneboe og Anette Seifert deltager i provistudvalg og 
stiftsråds opstillingsmøde 29.8.2013 

5. Beretning fra kassereren. Bente Christensen fremlagde kvartalsrapport for perioden 1.1.-
30.06.2013. 
Viser ”overskud” på kr. 25.771 



6. Beretning fra kirkeværgen. 
 

Reiner Jensen: murer har pudset udvendig sokkel på kapel. Kalkning 
indvendigt i kapel er udsat, pga murer siger der er for fugtigt. 
Anbefaler mere udluftning. 
Stabilgrus til parkeringsplads er bestilt 
Provstiet har givet tilladelse til at vi selv henvender os til 
byggesagkyndig Keld Wohlert med afskalning af kalk i 
kirkehvælvninger (kalkmalerier), da provstesyn er udsat til 2014.  
Har bedt Jan Nielsen om nyt tilbud på rampe ved sydvendte trappe 
med knæk i stedet for ligeud fra kirkelågen. 

7. Nyt fra aktivitetsudvalget Koncert med Troels Roland flyttet fra 4. til 11. september 

8. Tid og sted for næste møde. Tirsdag 19. november 2013 kl. 19:00 hos Bente 

9. Eventuelt. Forslag om mulighed for ”lysglobe” i kirken drøftet. 

 
 
 
Underskrifter: 
 
 
Kirsten Bjørneboe Lars Ove Hansen Bente Christensen  
 
 
Reinar Jensen  Charlotte Thomsen Anette Seifert  
 
 
Desuden er indkaldt bestyrelsen for legatet nævnt i punkt 3: Dan Nielsen, Bente Eriksen og Jan Meusling 
(sidstnævnte pr. post). 

  


