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Referat. 
 
 
Deltagere: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, 
Arne Kristensen, Merete Raben og suppleanterne Bente Grunth og Ib Hansen. 
 
Afbud: Marianne Kristoffersen 
 
Mødeleder: Ane Pilemand 
 
Referent: Arne Kristensen 
 
 
Menighedsrådsmøde 27. marts 2014 den 2014 kl. 13.30 på Bagervænget 8a, Sæby. 
 

1.  Godkendelse af referat fra 5. februar 2014 
Godkendt. 
 
 

2.  Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 
 

3.  Nyt fra formanden. 
Tilbud fra Dansk Lyskilde om køb af pærer. 
Taget til efterretning. 
 
Tilbud om Påskens Salmer. 
Taget til efterretning. 
 
Formandsmødes punkter. 
Til orientering. 
 
 

4.  Nyt fra kassereren. 
Årsregnskab 2013 
Der er brugt ca. kr. 40.000 af egenkapitalen til en sent fremsendt regning fra Birgitte 
Fink. 
Elregning blev kr.30.000,- 
 
Fremskrivning af drift rammen 2015. 
MH vil få ca. kr.1400,- mere end i 2015. 
 
Årsbudget 2015 
Varmeinstallation kr. 250.000,-  
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Drøsselbjerg Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 12095317, Regnskab 2013, Afleveret d. 24-
03-2014  
 

5.  Nyt fra kontaktperson. 
Fællesarrangementer i De 3 Sognes Hus, blev drøftet og vores holdning er, at der er for 
lille tilslutning til disse. Sagen drøftes ved møde mellem de to formænd. 
 

6.  Nyt fra kirkeværgen. 
Brev af 20. februar 2014 fra A.P. Møller og Hustru fond m.m.(er udsendt til jer). Hvor 
Renoveringsarbejder skal påbegyndes senest medio november, hvis vi skal disponere 
over den givne bevilling.  
 
 Opdatering på fondsansøgninger og kirkeistandsættelsesordning. 
Vi har som tidlige oplyst fået positive svar fra A.P.Møllerfonden, Augustinusfonden, 
Oticonfonden og Døvefonden.  
Der er givet afslag fra den Obelske Familiefond. 
Vi afventer svar fra Kirkeistandsættelsesordningen i løbet af april måned. 
 
Opstart mm. af terrænregulering & nyt stengærde. 
Arbejdet er påbegyndt, og der kommer nogle ekstraudgifter til reparation af dele af 
kirkens fundament. 
I forbindelse med afvanding af kirkegård skal der bruges nogle ekstra midler. Karin 
Dinesen og Bjarne Thor Jensen laver en ønskeliste til næste MH-møde. 
 
Nøgler til kirken. 
Der er isat ny lås på kirkedøren. 
 
Opstart af renovering af kirken – foreløbig tidsplan. 
Det påregnes, at der forelægges en tidsplan for renoveringsarbejdet fra arkitekt Peter 
Bering og Karin Dinesen på næste MH - møde. 
 
Carport ved præstegården. 
Der er kommet nogle krav fra Fredningsnævnet om samme tagrejsning og farve, som 
de omkringliggende bygninger, ligesom carporten udvides med redskabsrum. 
Sagen skal i høring. 
Karin Dinesen afleverede skrivelsen fra Fredningsnævnet til Arne Kristensen, da der 
også var spørgsmål vedrørende De 3 Sognes Hus. 
 

7.  Nyt fra præsten. 
Ændring af gudstjeneste tiderne. 
Kr. Helsinge og Reersø MH, har drøftet forskellige muligheder. Spørgsmålet tages op 
på møde mellem de to MH - formænd. 
 
Merete Raben vil til efteråret starte en studiekreds op om Søren Kirkegård. 
 

8.  Nyt fra nedsatte udvalg. 
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Byggeudvalget. 
Fredningsnævnet ønsker dokumentation på, at der søgt og givet dispensation til den 
nybyggede Sognegård. I benægtende fald skal der snarest søges om lovliggørelse af 
byggeriet. 
De sidste inventarting er bestilt og der mangler kun køb af mødebord til 
Præstekontoret og beslutning om køb af gardiner. 
 

9.  Livet i og omkring kirken. 
Drøftelse af brug af indsamlede midler i kirken. 
Tages op på næste møde. 
 
Der tager ca. 20 konfirmander på tur til København, sammen med sognepræsten. 
Fra os deltager Bende Clausen. 
 

10.  Nyt fra kirkesangeren. 
Intet. 
 

11.  Punkter til næste møde, den 14. maj 2014. 
Tidsplan for kirkeistandsættelse. 
Drøftelse af indsamlede midler. 
Kvartalsregnskab og Budget 2015. 
 

12.  Eventuelt. 
Intet. 
Lopperne har fået lov til at holde loppemarked den 27. juli 2014 så der afholdes ikke 
gudstjeneste. 
 

 


