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Elsted Kirkeplads 1
8520 Lystrup
+45 86 22 68 12
elsted.sogn@km.dk
www.elstedkirke.dk

Elsted Menighedsråd
Dagsorden
Menighedsrådsmøde onsdag den 17.06.2020 kl.18.30
i Elsted Sognegård
Tilstede: Ulla Green (UG), Gerda Damsgaard-Madsen (GDM), Thomas Holmen Andersen (THA), Birgit Krarup (BK), Kjeld Juul
Christiansen (KJC), Søren Kæmpe (SK), Marianne Rothmann Bonde (MRB), Jørgen Andersen (JA), Ole Østerby (OØ), Iben
Vinther Nordestgaard (IVN) og Villy Ovesen (VO)
Afbud fra:
Medarbejderrepræsentant: Christina Raakjær Nielsen (CRN) (medarbejderrepræsentant)
Referent: Christina Raakjær Nielsen (CRN)
Bilag til punkt nr.: (2), 3, 5, 6, 8, 12, (13), 14, 23, 24

MØDEPUNKT
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutningspunkt

2. Økonomisk status
Kasserer THA orienterer om økonomisk status på
baggrund af oversigt udleveret på mødet.
(Jf. bilag.)
Orienteringspunkt

3. Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks
Menighedsrådet bedes beslutte, om den opdaterede
regnskabsinstruks kan godkendes.
Forslag til ændringer/tilføjelser er markeret med grønt.
Jf. bilag.
Beslutningspunkt

4. Babysalmesang
Det indstilles, at babysalmesang genoptages fra efteråret
med et omfang på ca. 10 gange per halvår og placeret
mandag formiddag. Honorar aftales på linie med det
tidligere anvendte og pt. anvendte i Lystrup Kirke, dvs.
700 kr. pr. gang eller 7.000 kr pr. halvår svarende til
budgettet. Det indstilles samtidig, at der træffes aftale
med kirkesanger Sofie Klausen om at varetage opgaven
foreløbig for 2020/21.
Menighedsrådet bedes tage stilling til indstillingen vedr.
babysalmesang.
Beslutningspunkt
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5. Anmodning om tilladelse af ekstra gravsten
Anmodningen læses op på mødet samt billede af
gravstedet vises. Næstformand SK orienterer.
Menighedsrådet bedes træffe beslutning på baggrund
heraf.
Jf. bilag.
Beslutningspunkt

6. Genautorisation af rettigheder og adgange
Menighedsrådet bedes træffe beslutning om, hvem der på
vegne af menighedsrådet skal bemyndiges til at foretage
genautorisationen (dvs. genudpegningen) af de personer,
som har adgang og rettigheder til IT-systemer, herunder
FLØS, dataarkiv m. fl., hvor der kan behandles
personoplysninger.
Jf. bilag
Beslutningspunkt

7. Fotografering af konfirmander
Menighedsrådsmedlemmerne UG og GDM anmoder om,
at menighedsrådet tager stilling til fotografering af
konfirmanderne på deres konfirmationsdag. Det indstilles,
at kirken booker og betaler en fotograf til at tage
gruppefotos af konfirmanderne.
Beslutningspunkt

8. Forespørgsel vedr. køb af jord
Menighedsrådet bedes tage stilling til forespørgslen
omkring køb af jord v. Ørnstrupvej 101. Jordarealet er ca.
6300 m2, og er pt. bortforpagtet.
Jf. bilag.
Beslutningspunkt

9. Sogneudflugt
Menighedsrådet bedes tage stilling til, om sogneudflugten
skal gennemføres d. 29. august 2020 set i lyset af den
aktuelle situation? Kan der evt. tænkes i andre
alternativer?
Beslutningspunkt

10. Indkøb af højskolesangbøger
Fra den 12. november forventes den 19. udgave af
Højskolesangbogen at komme i handlen. Der er 601
sange udvalgt. 150 af dem af er nye, og 125 er røget ud i
forhold til den 18. udgave. Prisen for den nye
Højskolesangbog bliver kr. 279,00. En udgave med stor
skrift koster kr. 349,00
Pt. har vi ca. 50 højskolesangbøger med lille skrift
Pt. har vi 10 højskolesangbøger med stor skrift
Menighedsrådet bedes træffe beslutning om, hvorvidt der
skal indkøbes nye højskolesangbøger. Og i så fald, hvor
mange. Hertil bør det evt. drøftes, hvad der skal ske med
de gamle.
Beslutningspunkt
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11. Ansøgning til anlægsmidler vedr. varmestyring
Menighedsrådet bedes drøfte og evt. beslutte om,
hvorvidt provstiudvalget skal søges om anlægsmidler til
etablering af ny og bedre varmestyring i kirken.
Sognepræst IVN orienterer.
Beslutningspunkt

12. Dåbsliturgi i 8520 til biskoppernes liturgiudvalg
Menighedsrådet bedes tage stilling til om de kan tiltræde
det udarbejdede fælles forslag vedr. dåbsliturgien for alle
tre sogne i 8520 med de rettelser og justeringer, der er
indarbejdet.
Skrivelsen vil blive sendt til biskoppernes liturgiudvalg.
Jf. bilag.
Beslutningspunkt

13. Udskiftning af vandhaner på toiletter i
sognegård og på kirkegård
Forslag fra menighedsrådsmedlem GDM om, at de
eksisterende vandhaner på toiletter i sognegård, anneks
samt på kirkegård erstattes af sensordrevne vandhaner.
Baggrunden herfor er bedre hygiejne.
Menighedsrådet bedes tage stilling om, hvorvidt det
indhentede tilbud på udskiftning af vandhanerne kan
accepteres.
(Jf. bilag.) (bilag forventes fremsendt inden mødet)
Beslutningspunkt

14. Ansøgning om kantskærer til Egholm
Graver RJ ansøger om indkøb af kantskærer til Egholm,
der vil være til stor hjælp. Den sikrer en pæn skarp lige
kant og sørger for, at græsset ikke gror ud i gangene og
ind på gravstederne. Kantskærerne har været på prøve i
2018.
Jf. bilag. (Pris fremgår af bilag)
Beslutningspunkt

15. Afskalning af maling på prædikestol
Menighedsrådsmedlem GDM orienterer. Menighedsrådet
bedes træffe beslutning på baggrund heraf.
Beslutningspunkt

16. Udskiftning af glasplade på komfur i køkken
Kirkeværge VO orienterer. Menighedsrådet bedes træffe
beslutning
Beslutningspunkt

17. Opstart af børnekor
Menighedsrådsmedlem GDM og sognepræsterne IVN og
MRB orienterer.
Menighedsrådes bedes træffe beslutning på baggrund
heraf.
Beslutningspunkt
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18. Efterretningssager
a. Tilladelse til poleret gravsten, kirkegård
Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget SK og
formand KJC orienterer.

b. Tilladelse til ekstra sten på gravsted,
skovkirkegård
Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget SK og
formand KJC orienterer.

c. Udbedring af tag på våbenhus
Kirkeværge VO orienterer.

Beslutningspunkt
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19. Nyt fra udvalgene
a. Aktivitetsudvalget
Orientering fra møde tidligere på dagen

b. Gårdrådet
c. Udlejningsudvalget
d. Liturgiudvalget
e. Kirke- og kirkegårdsudvalget
Orientering fra møde d. 12. maj samt vedligehold af
kirkegården.
Orienteringspunkt

20. Nyt fra kontaktpersonen
Orienteringspunkt

21. Nyt fra præsterne
a.

Dåbsopgørelse fra 2019

b.

Udskydelse af konfirmationer

Orienteringspunkt

22. Nyt fra medarbejderne
Orienteringspunkt

23. Tilbud på kistevogn/katafalk med sakseløft og
trinløs elfremdrift
Kirkeværge VO orienterer om fremsendt tilbud på kistevogn
og om samtale med graverne vedr. dette.
Jf. bilag.
Orienteringspunkt

24. Opfølgning på trafikforholdene, Ørnstrupvej
Sognepræst IVN orienterer om Aarhus Kommunes
tilbagemelding vedr. trafikforholdene på Ørnstrupvej.
Jf. bilag.
Orienteringspunkt

25. Vandskade i præstebolig
Al arbejde er afsluttet og alle bilag er sendt til Folkekirkens
Forsikringsenhed. Pt. afventes forsikringenhedens
sagsbehandling.
Orienteringspunkt

26. Konfirmandtur i oktober
Orienteringspunkt

27. Evt.
Orienteringspunkt

Næste menighedsrådsmøde: Onsdag d. 12. august 2020 kl. 18.30 i Elsted Sognegård

Mødets sluttidspunkt:
Side 5 af 6

Forslag til dagsorden, sendt d. 10.06.2020

Elsted Kirkeplads 1
8520 Lystrup
+45 86 22 68 12
elsted.sogn@km.dk
www.elstedkirke.dk

Beslutningsprotokollen godkendt:

Iben Vinther Nordestgaard
Sognepræst, kbf.

Marianne Rothmann Bonde
Sognepræst

Kjeld Juul Christiansen
Formand

Ole Østerby
Rådsmedlem

Villy Ovesen
Kirkeværge

Jørgen Andersen
Kontaktperson

Søren Kæmpe
Næstformand

Gerda Damsgaard-Madsen
Rådsmedlem

Ulla Green
Rådsmedlem

Birgit Krarup
Rådsmedlem

Thomas Holmen Andersen
Kasserer
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