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Dato Tirsdag 21. januar 2020 kl. 18.00 – 22.00 (senest) 

Sted Aale Sognehus 
 

Fraværende 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden – godkendt 

 

 

2. Orientering / Information 

 

2.1. Formand 

Provstimøde i Løsning 23/1 kl. 17.00 – 21.00 Else, Per, Maria, Ole (MT kører) 

Syn – provstisyn 5/3. Start i præstegården – Linnerup kirke – Aale kirke – derefter frokost. 

Hvem deltager fra menighedsrådet: Ca. 4 + 4 udefra 

Else sørger for frokost 

Jan Nordahl vil udbygge Aale mod Gudenåen – kommunen har forespurgt Stiftsamtet om der 

er problemer; det er der ikke.  

2.1.1. Honorarsatser – jf. bilag 1 

Satserne er givet fra staten – vi fastholder den fordeling som har været aftalt fra 

tidligere. Pengene trækkes fra kirkekassen. 

PH finder aftalen og det tages op på næste møde som beslutning 

2.1.2. Aflønning af vikarer – jf. bilag 2 

Satserne er kun vejledende 

Tørring foreslår, at det tages op på samarbejdsudvalgsmødet og at alle 4 kirkers råd 

gør det samme 

2.2. Kirkeværge 

 

2.2.1. Aale 

Alle graverne har gjort hovedrent i Aale Kirke i dag. 

Der er sat LED lys op i kirken. Provstiet har bekostet det, og det er også dem, der står 

for evt. udskiftning. 

Data-logger? Den er endnu ikke kommet 

25 timer ekstra til bedene i præstegården 

Vaskepladsen er færdig 

2.2.2. Linnerup 

Der er bevilget en havetraktor – den er købt – PU har betalt 

Mug i kirken – bl.a. på salmebøgerne. Sagkyndige mener det er et relativt lille 

problem i forhold til andre kirker. 

Kassen til kirkekaffe skal fremover sættes over i graverhuset 

Der sættes Atamon op de steder, hvor der er problemer og salmebøgerne opbevares i 

graverhuset. 

Hovedrengøring indvendig i kirken – støvsuger gik i stykker; der er givet en ny. 

Vaskepladsen er færdig 

Råd-arbejdet i gavlen er færdiggjort.  

 

Lydanlægget fungerer ikke optimalt – der var mange udfald. Det sættes på til 

Provstisynet, så det kan give alle kirkegængerne en god oplevelse. 

Elorgel på prøve – det kan ikke leveres; vi afventer levering 

2.3. Kontaktperson 
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Intet at bemærke 

2.4. Udvalg 

 

2.4.1. Præstegård 

2.4.1.1. Der er startet på projekt nyt køkken – forventes færdig ultimo uge 7 

Den ene dør til bryggerset skal vendes; dette gøres i forbindelse med 

køkkenrenoveringen. 

2.4.1.2. Kommunen vil gerne have et tal for aflæsning af vand til afvanding af 

marken 

Strømforbruget skal selv vi selv aflæse – det går direkte til forpagteren 

2.4.2. Aktivitetsudvalg  

En forespørgsel om endnu en sangaften 28 eller 29. april – vi takker ja til 28. april. 

Maria skriver til Jørgen. 

Foredrag 27. februar: Kvinden og kaldet Anne Dolmer, præst i Brande 

Fællesarrangement for alle ”rødder” 24/4: Vi kommer stort set alle sammen 

Fortælling af Selma Lagerlöfs: Rødkælken til påske – MT arbejder på sagen 

Eunjin vil gerne komme og give koncert 

Pigekoret fra Grædstrup (Ole har en brochure) 

Vi kan søge Kirkelivspuljen, hvis et arrangement bliver for dyrt 

2.4.3. Liturgiudvalget (inkl. kirkeudvikling)  

Intet at bemærke 

2.5. Graver 

Intet at bemærke 

3. Præst 

Intet at bemærke 

4. Regnskabsfører  

2019-regnskabet skal godkendes på næste møde 

5. Punkter til debat (D) / beslutning (B) 

 

5.1. Stillingsopslag vedr. kirkesanger (B) – skal tages op efter 1 år 

Stillingen skal opslås efter 1 år; det år er gået pr 1/3. Der tages kontakt til Jacob Lysemose, 

så vi får lavet et rigtigt stillingsopslag. 

PH tager kontakt – så vi får lavet det korrekt. 

Ansættelsesudvalget består af: Else, Maria, Per og Lis 

5.2. Menighedsrådsvalget 2020 

5.2.1. Se følgende link: http://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/ 
Vi afholder orienteringsmøde i Linnerup 12/5 – PH hører stiftet, om vi må afholde begge møder for 
begge byer samme tid, eller om vi skal afholde to møder 
Debat om valgperioden skal være 2 eller 4 år  
Medlemmer bedes overveje, om man vil fortsætte endnu en periode – samt evt. forslag til 

nye medlemmer til rådet 

Valgudvalget 

Se også bilag 4 

5.3. Sang/stemmetræningskursus til kirkesangeren (B) 

Vi tilslutter os ønsket – kurset er bevilget. 

5.4. Brev fra Thue Dich 

TD har et ønske om, at der gøres noget ved orgelet i Linnerup og evt. kompensation for 

udlån af eget udstyr. 

Debat om hvordan vi forholder os til ønsket – vi tager det op som et punkt til 

Samarbejdsudvalgsmødet 18/2. 

Desuden kunne det være rart at høre, hvad andre kirker gør i forhold til instrumenter – PH 

forhører sig. 

PH kontakter TD, så han ved, at hans brev er modtaget 

Punktet tages op på næste møde 

http://www.km.dk/folkekirken/valg/menighedsraadsvalg-2020/
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5.5. Refleksioner over det forgangne år (D)  

– udskydes til næste møde; medlemmerne overvejer punkterne til næste gang 

 - Hvad er gået godt? 

 - Hvad kunne vi gøre bedre? 

5.6. Debat om vi hvad vi gør – og om vi gør nok i forhold til efterfølgende link: (D) 

https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2019-12-12-guds-hus-faar-panserglas-og-alarmer 

 Vi reflekterer over punktet til næste gang – det tages op som et punkt næste gang. 

6. Eventuelt 

Nye datoer: 17/3 og 6/5 

7. Godkendelse af referat 

 

 

BILAG: Alle vedhæftet som særskilte dokumenter 

1. Honorarsatser – for vikarer samt honorarsatser for menighedsrådet 
2. Tjekliste Kirketekstiler 

3. Linnerup kirke 

4. Brev til menige medlemmer (sendt via DAP 20/1) 

  

https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2019-12-12-guds-hus-faar-panserglas-og-alarmer
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Dato ___.___________ for godkendt protokolreferat 

Menighedsråd underskrift herunder. 

 

 

Per Heller 

 

 

Ole Bjerregaard Thomsen 

 

 

Else Kristensen 

 

 

Harry Holm Frederiksen 

 

 

Anni Kloster Andersen 

 

 

Arne Poulsen 

 

 

Lis Østergaard 

 

 

 

Maria Bech Tuominen 

 

 

 

 


