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Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne 
Kristensen, Merete Raben og Marianne Kristoffersen. 
 
Afbud: Merete Raben og Marianne Kristoffersen 
 
Mødeleder: Ane Pilemand 
 
Referent: Arne Kristensen 
 
 
Menighedsrådsmøde den 22. april 2015 kl. 9.00 på Bagervænget 8a, Sæby. 
 
 

1.  Godkendelse af referat fra 17. marts 2015. 
Godkendt. 
 

2.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3.  
 

Nyt fra formanden. 
Ansøgning fra Morten Saaugaard 
Til orientering. 
 
Tilbud fra Phonic Ear 
Ingen interesse. 
 
 
Orientering fra Stiftsdagen den 22. marts 2015 
Ane Pilemand, Bente Grøndlund og Arne Kristensen havde deltaget og haft en god 
oplevelse, med en afsluttende gudstjeneste i Roskilde Domkirke. 
 
 
 
Indkøbt børnebøger (ligger i skriftestolen) m.m. 
Der er købt lidt flere børnebøger til samlingen.  
 
 
 

4.  Nyt fra kassereren. 
Kvartalsrapport 
Bjarne Thor Jensen orienterede om kvartalsrapport som viser en fornuftigt 
driftbudget.  
 
 
Budget 2016 



 
 
Drøsselbjerg menighedsråd 
 
 

 
 

 

16 
Dagsorden / referat nr. 5. 

 

Såfremt der er ønsker fra menighedsrådsmedlemmer, skal de indsendes til kasseren 
senest den 17.5.2015, så de kan medtages i budget 2016.Der skal indsendes ønsker til 
kasseren, så det kan medsendes inden den 17.5.2015. 
 
Godkendelse af revisionsrapport 
Godkendt. 
 
Vejledning i regnskabsarkiv – menighedsråd 2015 (se bilag i postkassen) 
Til orientering og kasseren tager sig af dette.. 
 
 
Faktura for forundersøgelsen i Kirke Helsinge 
Der er fra Kalundborg Museum modtaget faktura for forundersøgelsen inden byggeriet 
af De 3 Sognes Hus på kr. 42.621,07 for arbejde udført i maj 2013. 
Menighedsrådet finder det meget uacceptabelt, at få en regning næsten 2 år efter 
arbejdets udførelse.  
Det indstilles at der søges 5 % midler med en fordeling på 1/3 af udgiften til hver af 
kirkerne i pastoratet. 
 
 
 

5.  Nyt fra kontaktperson. 
Efterlyser endelig gudtjenesteliste. 
 
 
 

6.  Nyt fra kirkeværgen. 
Evaluering af genåbningen af kirken den 29. marts 2015. 
Genåbning af kirken gik over al forventning med en fyldt kirke og der blev indsat ca. 
kr. 9.000,- på kollektkontoen i stedet for gaver ved receptionen. 
 
Der er nogle efterarbejder i kirken bl.a. skal ledninger nedfræses i gulv, der skal 
opsættes ekstra søm ved salmenumrene, kirkedørens lås skal repareres. 
 
Der er opsat snor afspærring foran den gamle altertavle. 
 
Udgifter i Kirkeistandsættelsesordningen skal opgøres via revisor. 
 
Der søges billeder hos Ib Hansen til i lægning på hjemmesiden. 
 
Karin Dinesen afholder møde med leverandøren af højtalere omkring opsætning.  
 
A.P Møllers Fond er der afleveret faktura så det sidste a. conto beløb kan udbetales. 
 
Der er penge til rådighed i budgettet til udlægning for kalkning af kirken efter pinse. 
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Der ansøges om lån af 5% midler i Provstiet til reparation af kirkemur. 
 
Anlægsmidler i budgettet laves og der ansøges om frigivelse. 
 
Ved foredrag den 5. juli 2015 om arbejdet med kirkens istandsættelse vil 
foredragsholderne få kørepenge og en lille gave. 
 
Udskiftning af havetraktor drøftedes, og Leif Juhl har givet et tilbud på ca. kr. 2.000,-  
årligt, så stiller han havetraktor til rådighed for arbejdet på og omkring kirkegården. 
Det besluttes at dette fremover indgår i aftalen. 
 
Vi tager en stand på loppemarkedet den 5/7-15 og Arne vil påtage sig dette arbejde, 
hvor havetraktor og andre kasserede effekter sættes til salg. 
 
Nodestativ, gamle lysholdere, gamle nummertavler og overskydende tal- og navne, 
samt det gamle orgel sættes til salg i relaterede fagblade.   
 
Vi anmoder en tidligere tilbudsgiver om at lave en ny kirkefolder. 
 
Sikringsskab skal kontrolleres for brug. 
 
Bjarne Thor Jensen og Karin Dinesen deltager i budgetsamråd den 2/6 -2015 
 
 
Evt. ansøgning om 5% midler? 
Se ovenfor. 
 
 
 
 
 

7.  Nyt fra præsten. 
Intet 
 

8.  Nyt fra nedsatte udvalg. 
Orientering om præstegårdsudvalget 
På et hasteindkaldt møde den uden dagsorden den 7/4-2015 uden deltager fra 
Drøsselbjerg MH besluttede de tilstedeværende at stoppe byggeriet af ny carport ved 
Præsteboligen. 
På nyt møde den 21/4-15 blev beslutningen stadfæstet og det besluttedes at indstille til 
de 2 MH, at byggeriet blev stoppet helt. 
Ane Pilemand og Arne Kristensen var imod denne beslutning og fik denne indsigelse 
påført referatet, da de fortsat også mener at carporten skal bygges. Da carporten ikke 
"kun" bygges til den nuværende præsts brug - men, til alle fremtidige præsters 
benyttelse. 

Endvidere at der skal indhentes tilbud på planering af området ved carporten, som skal 
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vedlægges indstillingen til MH + til provstiudvalget. 
 
 
 
 
Afholdelse af fællesmøde 
Efter drøftelse i MH er konklusionen, at samarbejdet fungere helt fint med dialog 
mellem de 2 MH – formænd.  
 
 
 

9.  Livet i og omkring kirken. 
Menighedsplejen. 
Udsættes til næste møde 
 
Åben kirke 5. juli 2015. 
Der afholdes gudtjeneste den 5/7-15 kl.09.00 og efterfølgende foredrag om forløbet i 
istandsættelse af kirken og derefter åben kirke og tårn med rundvisning. 
 
 
Pyntning af kirken til kyndelmisse, påske, høstgudstjeneste og jul. 
Tina vil gerne gøre det for 200 kr. + moms pr. time. Leif Juhl skal så stå for 
pyntningen af kirken ved kirken i sommerlandet. 
 
Salg af: 
Salmetavler 
Lamper 9 stk. 
Orgel 
Lyseholdere hvor mange 
Nodestativ 
Se beslutning under punktet fra kirkeværgen. 
 

10.  Nyt fra kirkesangeren. 
Intet. 
 

11.  Punkter til næste møde. 
Mødet den 12/5.2015 er aflyst, så næste møde bliver den 4/8-2015 kl.09.00 på 
Bagervænget 8A i Sæby. 
Brugerundersøgelse. 
Hjemmesiden. 
Brug af kollektmidler. 
 

12.  Eventuelt. 
Intet. 
 

 


