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Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne 
Kristensen, Merete Raben og Marianne Kristoffersen. Suppleanterne Bente Grunth 
og Ib Hansen 
 
Afbud: Merete Raben, Arne Kristensen deltog fra pkt. 6. 
 
Mødeleder: Ane Pilemand 
 
Referent: Arne Kristensen 
 
 
Menighedsrådsmøde tirsdag den 4. august 2015 kl. 9.00 på Bagervænget 8a, Sæby. 
 

1.  Godkendelse af referat fra 22. april 2015 
Godkendt. 
 

2.  Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 

3.  Nyt fra formanden. 
Roskilde Stift Reformationsjubilæet 1517 – 2017. 
Bjarne Thor Jensen og Arne Kristensen står for arrangementet 
 

4.  Nyt fra kassereren. 
Kvartalsrapport pr. 30. juni 2015. 
BTJ gennemgik rapporten 
 
Konsultationsrunde med Provstiudvalget 
Den 2. juni 2015 deltog Karin Dinesen og Bjarne Thor Jensen i mødet provst Jørn Noe 
og fik lov til at låne 5% midler så vi kan betale vores regninger, 5% midlerne skal 
betales tilbage i december 2015. 
 
Regnskab på renoveringen af kirken 
BTJ gennemgik regnskabet. 
Arkitekt Peter Bjerring skal lave en rapport til Kirkeministeriet. 
 
Brug af kollektmidler. 
Det blev besluttet at give 3000,00 kr. til: 
Folkekirkens Nødhjælp 
Reden 
Sømands kirken 
Veteranhaven 
 
 

5.  Nyt fra kontaktperson. 
Bende Grønlund er færdig med vikarlisten.  
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6.  Nyt fra kirkeværgen. 
Maleren har færdiggjort malerarbejdet af træværk m.v.,  og det er flot arbejde. 
 
Vi afventer tilbud fra Lars Meng på reparation med tegl på tag og nedfræsning af 
elkabler i kirken.  
 
Der er intet nyt omkring ny folder om kirken. 
 
Kirsten Trampedach har besigtiget kalkmalerierne i kirken, og vi har fået faktura på 
kr. 4.500,- 
 
Der er Provstesyn den 10/9 og APV laves forinden. 
 
Vedrørende ekstra tagrender er ansøgning fremsendt og Nationalmuseet ønsker  en 
yderlige uddybning. 
 
Hylder og stolevogn er bestilt. 
 
Der er bedt om tilbud fra Claus Egelund på at lave hvid kasse til højtaler. 
 

7.  Nyt fra præsten. 
Intet 
 

8.  Nyt fra nedsatte udvalg. 
 
Der laves høstgudstjeneste 13.september kl.14.00 Tina Koldsø pynter kirken op, og 
organist Viola med følge spiller, og kirkesanger Marianne Kristoffersen over vejer 
sangforslag.  
 

Julekoncert med Bel Canto Koret torsdag den 25. november 2015 kl.19.30  

 

Vores repræsentanter i Præstegårdsudvalget Ane Pilemand og Arne Kristensen, har 

protesteret og kan ikke godkende udvalgets referat fra 21.4.15, og ønsker også drøftelse 

af fremtiden for carportprojektet og den bevilling der er giver fra Provstiudvalget. 

Det er Præstegårdsudvalgets opgave, at komme med indstilling til Kr. Helsinge – Reersø 

og Drøsselbjerg Menighedsråd om hvad der fremadrettet skal ske med carportprojektet 

og den givne bevilling. Har forgæves bedt formand Karin Sørensen om at indkalde 

udvalget igen 2 gange jævnfør vedtægter for Præstegårdsudvalget. Sagen er sendt videre 

til Provst Jørn Noe. 
 

9.  Livet i og omkring kirken. 
Åben kirke 
De glade lopper har oplyst, at der bliver loppemarked 2. søndag i juli 2016. 



 
 
Drøsselbjerg menighedsråd 
 
 

 
 

 

21 
Dagsorden / referat nr. 6. 

 

Der var mange besøg i kirken så til næste år holdes der åben indtil kl. 15. 
 
Hjemmesiden 
Hjemmesiden er ok, og vi skal selv være bedre til at fremsende oplysninger om 
arrangementer m.m. 
 
 
Brugerundersøgelse 
Udkast blev drøftet og der er lavet et ændringsforslag. Sagen tages op på næste møde. 
 
Orientering fra sommerkoncerter 
Årets sommerkoncerter har været en succes med mange besøgende. 
Forslag til næste års program er Det Hvide Kor fra Slagelse. 
 
Engel 
På væg ved døbefonden er opsat en mindeting fra nedstyrtet krigsfly med omkomne 
flyvere. På modsatte side har der været prøveopsat en Gipsengel. 
Opsætningen blev drøftet og tages op på et senere møde, med andre forslag. 
 
Portvin 
Vores portvin til nadver bundfælder selvom den står i køleskab. Vi køber fremover 
halvflasker. 
 
Der var fremsat ønske om 2 affaldsbeholdere, en til brændbart og en til grønt. Såfremt 
vi separerer skal der betales for aflevering – overvejes. 
 

10.  Nyt fra kirkesangeren. 
Intet. 
 

11.  Punkter til næste møde. 
På næste møde den 6. oktober 2015 kl.09.00 på Bagervænget 8 A i Sæby: 
 
Drøftelse af brugerundersøgelse. 
Opsamling af høstgudstjenesten. 
Provste syn den 10. september 2015. 
Kvartalsregnskab. 
 

12.  Eventuelt. 
Intet. 
 

13.  Lukket punkt. 
 


