
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

Indkaldelse til menighedsrådsmøde tirsdag den 9. november 2021 kl. 17 i 
Johanneshuset. Der serveres en let anretning, kaffe og te på mødet. 
Afbud til Henning senest søndag 7. nov. kl. 12.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Eftersom man er valgt til menighedsrådets tillidsposter for et år ad gangen, er der igen valg af: 

Formand, næstformand, sekretær, kirkeværge, kontaktperson, kasserer, 2 underskrifts-

berettigede personer, valgbestyrelsen 3 medlemmer, kirkegårdsbestyrelsen - formand + 1 

medlem.  

 

3. Orienteringspunkter 

a. Tårntag 

b. Tilbygning 

c. Præsteboligens garage 

d. Nyt fra kontaktpersonen 

e. Kirkegårdsbestyrelsen 

f. Aktivitetsudvalget 

 

4. Opfølgning fra sidst vedr. annoncering i Ugeavisen (fællesannonce med de 4 bysogne) 

 

5. Revisionsprotokolat og tiltrædelsesprotokolat fra sidste møde underskrives af 

menighedsrådet/2 Bilag  

 

6. Godkendelse af Budget 2022 /Bilag følger 

 

7. Indretning af Johanneshuset 

Orientering fra udvalg om indretning af gangareal samt tanker i forbindelse med indkøb af nye 

stole og borde. Overvejelser over hvordan vi tænker den gamle bygning sammen med den nye 

sammen med provstiet? 

 

8. Drøftelse af vores udeområde. Parken: Åbning af hækken mv. De Hellige Haver. Bedene ved 

kirken. Sommerfugle, insekter og beplantning. Herunder drøftelse og beslutning vedr. lys i 

birketræ fremfor den dyre løsning med at anbringe et grantræ med lys i parken. 

 

9. Placering af medarbejdermøde og fællesmiddag med menighedsråd. 

 

10. Nyt fra ”Krolf på plænen”. 

 

11. Evt. 

 

12. Godkendelse af referat  

 

/HL 



Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 9. november 2021 kl. 17 - 20.30  

i Johanneshuset.  

 

Deltagere: Henning Lauridsen, Ib Allan Holck, Inge Kristiansen, Jimmi Jacobsen, 

Jonna Madsen, Karina Frank, Kevin Hasselstrøm Larsen, Camilla Lauridsen, Maria 

Mienert, Marianne Aas Thorsen, Anne Serup (referent) 

Afbud: Dorte Volck Paulsen, Paulina Lindholm  

  

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med et ekstra punkt: 3 g. Besøgstjeneste 

 

2. Eftersom man er valgt til menighedsrådets tillidsposter for et år ad gangen, er der 

igen valg af: Formand, næstformand, sekretær, kirkeværge, kontaktperson, kasserer, 2 

underskrifts-berettigede personer, valgbestyrelsen 3 medlemmer, 

kirkegårdsbestyrelsen - formand + 1 medlem. 

Beslutning: Genvalg til alle poster. 

  

3. Orienteringspunkter 

 

a. Tårntag 

Arbejdet påbegyndes uge 5 2022 og forventes færdigt til påske. 

b. Tilbygning 

Arbejdet forventes at være færdigt om 14 dage. 

c. Præsteboligens garage 

Nedrivning af garagen er i gang. 

d. Nyt fra kontaktpersonen 

Afholdelse af kirkefrokoster skal drøftes. 

Personalet har udfyldt APV skemaer.  



e. Kirkegårdsbestyrelsen 

Emner som skal diskuteres: 

Østre kirkegård: kapellet er dyrt at varme op. 

Geocaching på Søndre kirkegård?  

f. Aktivitetsudvalget 

Programmet for næste halvår er planlagt. 

G. Besøgstjeneste 

Fungerer godt, erfamøde med besøgsvenner er planlagt.  

Udvalget vedrørende besøgstjeneste ansøger om et mindre beløb fra Sognets Arbejde. 

  

4. Opfølgning fra sidst vedr. annoncering i Ugeavisen (fællesannonce med de 4 

bysogne)  

Teksten i dele af annoncen er vanskelig at læse, Henning holder møde med 

Ugeavisen. Der er åbenbart flere som ikke modtager Ugeavisen. 

På visionsmødet tager vi en samlet drøftelse af menighedsrådets kommunikation 

udadtil. 

5. Revisionsprotokollat og tiltrædelsesprotokollat fra sidste møde underskrives af 

menighedsrådet/2 Bilag 

Dokumenterne blev underskrevet. 

  

6. Godkendelse af Budget 2022 /Bilag følger 

Sankt Johannes Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 39122081, Budget 2022, Endelig 
budget afleveret d. 08-11-2021 13:57 
 

Beslutning: Budget blev godkendt. 

 

  

7. Indretning af Johanneshuset 

Orientering fra udvalg om indretning af gangareal samt tanker i forbindelse med 



indkøb af nye stole og borde. Overvejelser over hvordan vi tænker den gamle 

bygning sammen med den nye sammen med provstiet? 

Udvalget har fundet en stol de kan gå ind for, men afsøger andre muligheder. 

Garderoben flyttes til pladsen foran Camillas kontor. 

Der indhentes tilbud på belysning til gangen evt. på ovenlysvinduer.  

 

8. Drøftelse af vores udeområde. Parken: Åbning af hækken mv. De Hellige Haver. 

Bedene ved kirken. Sommerfugle, insekter og beplantning. Herunder drøftelse og 

beslutning om at placere lys i birketræ fremfor den dyre løsning med at anbringe et 

grantræ med lys i parken. 

Skal vi fortsat købe juletræ til at stå i parken, eller skal vi sætte lys i et eksisterende 

træ. Beslutning: vi køber ikke juletræ. Henning, Marianne og Camilla ser på hvordan 

lyskæder bedst sættes op i et eksisterende træ. 

 

9. Placering af medarbejdermøde og fællesmiddag med menighedsråd. 

Medarbejdermøde: torsdag 3.2. 

  

10. Nyt fra ”Krolf på plænen”. 

Det er uvist om der bliver plads til krolf i parken igen.  

  

11. Evt. 

Parkens træer er til diskussion.  

Forslag om at få Signe Toft til at fortælle om udsatte i sognet. 

 

12. Godkendelse af referat 

 Referatet blev godkendt 

 


