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Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne 
Kristensen, Merete Raben og Marianne Kristoffersen. 
 
Afbud: Marianne Kristoffersen. 
 
Mødeleder: Ane Pilemand 
 
Referent: Arne Kristensen 
 
 
Menighedsrådsmøde onsdag den 6. august 2014 kl. 9.00 på Bagervænget 8a, Sæby. 
 

1.  Godkendelse af referat fra onsdag den 14. maj 2014. 
Godkendt. 
 

2.  Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt. 
 

3.  Nyt fra formanden. 
Bibelselskabet ”Livsfarlige bibelarbejde i Ukraine. 
Til orientering. 
 
Talt med Jørn Noe vedr. honorar til Jørgen Ottosen og Jørn Noe mener at vi skal give 
800,00 kr. + kørsel. 
Godkendt. 
 
Vedr. åbning af kirken ville Jørn Noe tænke lidt over om vi kunne lave noget 
underholdning efter gudstjenesten.  
Der skal afholdes en indvielsesgudstjeneste, derudover blev følgende drøftet frokost i 
De 3 Sognes Hus/ forsamlingshuset, musik. Vi afventer en tilbagemelding fra Provsten. 
 
Leif har skrevet ”Tak for vinen til sommerfesten, dejligt” 
Til orientering. 
 
Nationalmuseet  
Har sendt en skrivelse ud i juli 2014 om besigtigelse og vurdering af 
bevaringstilstanden for kalkmalerierne i de danske kirker, hvilket ikke bliver aktuelt 
for Drøsselbjerg kirke, da kalkmalerierne er ved at blive renoveret. 
 

4.  Nyt fra kassereren. 
Oversigt over honorar til menighedsrådet. 
Taget til efterretning 
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½ års kvartalsrapport. 
Følger budgettet, dog er der brugt flere penge på terrænregulering. 
 
Status på konti blev udleveret. 
 
Penge fra A.P. Møller og Hustrus Fond er på vej.  
 

5.  Nyt fra kontaktperson. 
 
Sogneudflugt 2015 laves af Drøsselbjerg MH v/Bente. 
 
Personaleudflugt 2015 laves af Ane Pilemand og Inger Jensen. 
 
Såfremt der kommer kirkelige handlinger på ikke søndage, under Drøsselbjerg Sogn i 
renoveringsperioden skal udgiften afholdes af Drøsselbjerg. 
 

6.  Nyt fra kirkeværgen. 
Restaureringen, økonomi, m.m. 
Vi har endnu ikke modtaget tilsagn om Stiftslån, men vi afventer et snarligt 
Stiftsrådsmøde.  
 
Mindefigur for De 8 dræbte flyvere, fra bombeflyet som styrtede ned ved Drøsselbjerg 
Klint, vil Helge Christiansen forære Kirken på et senere tidspunkt.  
 
Der har været afholdt afskedsreception for Leif Juhls medarbejder Jens, Karin Dinesen 
deltog på MHs vegne.  
 
Ny dør offentligt toilet (Bjarne syntes vi skal finde penge til det). 
 
Såfremt der er økonomi til det, indkøbes ny dør til det offentlige toilet. 
 
MH har anmodet Claus Englund Petersen om, at spørge Nationalmuseet vedrørende 
træansigter på øverste del af altertavlen, om de kan færdiggøres. 
 
Alt inventar er fjernet fra kirken og er placeret forsvarligt. 
 
Tidspunkt for genåbning af Kirken vurderes ved en status på MH mødet den 5.11.14. 
 
Evt. tilbud på maling af alle døre og vinduer (kirkedøren og muligvis graver huset). 
 
Der indhentes tilbud på maling af kirkedøre, døre på graverbygningen og gitteret på 
grosserens gravsted. 
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7.  Nyt fra præsten. 
 
Til bryllup i august skal der bruges i alt 81 stole, heraf 6 ved alteret og knæfald. Der 
lånes 61 stole fra De 3 Sognes Hus. 
 
Der er ønske om et barnedåb i januar 2015. Da kirken ikke er færdigrenoveret og uden 
varme, inventar og dåbsmuligheder, kan dette ønske ikke opfyldes. 
 
Vil gerne have lov til at købe ny printer, hvor Drøsselbjerg MH skal betale en 1/3. Dette 
blev godkendt. 
 
   
 
 
 
 

8.  Nyt fra nedsatte udvalg. 
På et senere møde skal drøftes om et budgetbeløb til genåbning af kirken. 
 
Kirken i Sommerlandet 2015, vil have et beløb på kr. 60.000 under forudsætning af at 
budgettet godkendes. 
 
Arrangementsforslag: Karsten Holm med Bruce Springsteen, Fangekoret, Foredrag 
med Joachim Stender, Kaare Johannesen eller Birthe Rønn Hornbech. 
 
Der har endnu ikke været afholdt møde i Præstegårsudvalget under den nye formand 
Karin Sørensen. Udvalget skal fremkomme med evt. ønsker til budget 2015 for 
Præstegården og De 3 Sognes Hus! 
 

9.  Livet i og omkring kirken. 
Intet. 
 

10.  Nyt fra kirkesangeren. 
Intet. 
 

11.  Punkter til næste møde. 
Budget 2015. 
 

12.  Eventuelt. 
Næste møde den 1.oktober 2014, kl.09.30. 

 


