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Dato Tirsdag 19. maj 2020 kl. 18.00 – 22.00 

Sted Aale Sognehus 
Der serveres lidt spiseligt, inden mødet starter – samt kaffe og kage 

Fraværende: Else Kristensen. 

Dagsorden – Udvidet fra det aflyste møde 17. marts 2020 

1. Godkendelse af dagsorden 

gODKENDT 

 

2. Orientering / Information 

 

2.1. Formand 

2.1.1 Honorarsatser – aftalen fra sidste møde skal godkendes (PH har den nuværende 

aftale med) 

Der er en overordnet beløbsramme, som rådet skal have fordelt. PH udarbejder et 

forslag, som udsendes til medlemmer til godkendelse 

Det er tilladt for ansatte ved kirkerne at få kørsel dækket, når der er dobbelt 

gudstjeneste. Kirkesangeren har tilladelse til at få kørslen dækket fra hans ansættelse 

fra 2019.03.01 

2.1.2 Forfaldne debitorer – afskrevne debitorer skal godkendes på MR  

Enkelte personer skylder for betaling af gravsteder i 2-3 år; der er ingen mulighed for at 

inddrive restgælden, så de afskrives.  

2.1.3 Opsamling på div. synsrapporter, ligningsrapporter, frie midler, nedløbsrør i 

Linnerup samt kontrakt med kirkesanger mv. 

Synet er i orden. Ligningsbeløb for 2020 på kr. 855.000 til begge kirker.  

Kontrakt med kirkesanger – kontrakten er fornyet, da den forrige var på 1 år. Den nye 

kontrakt er ændret på et punkt: det er en fastansættelse. 

Tyveri fra Linnerup: Nedløbsrør i kobber. Der er sat zinkrør op i stedet for, selv om zink 

of kobber ikke arbejder sammen. Der arbejdes på sagen. 

2.2. Kirkeværge 

 

2.2.1. Aale 

Intet at bemærke 

2.2.2. Linnerup 

Der er nogle træer, som er i risiko for at vælte; det er besluttet, at de skal fældes. 

2.3. Kontaktperson 

Intet at bemærke 

 

2.4. Udvalg 

 

2.4.1. Præstegård 

2.4.1.1. Præstegårdsjorden skal have ny forpagter 2022.01.01 – hvis den 

nuværende forpagter vil fortsætte, har vi intet at udsætte på det.  

2.4.1.2. Der skal gøres noget i forhold til aftrækket fra præstegårdens emhætte, da 

den nuværende er for lille. Der skal en VVS til at se på det. MH får det udbedret. 

2.4.2. Aktivitetsudvalg  

Der er planlagt 3 godnathistorier i efteråret; september, november og december 

Sogneudflugten: Vi aftaler, at vi grundet den nuværende Covid-19 situation udskyder 

turen til 2021. Anni og Else kontakter Pensionistforeningen og aftaler endeligt. Der 

laves en gudstjenesteliste. 

2.4.3. Liturgiudvalget (inkl. kirkeudvikling)  

Intet at bemærke 
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2.5. Graver 

Intet at bemærke 

3. Præst 

3.1.  

Intet at bemærke 

4. Regnskabsfører  

Budget 2020 er godkendt 20/11-2019 kl. 11:17 

 

4.1.1 Regnskabet fra 2019 skal godkendes 

Regnskab 2019, Afleveret d. 31-03-2020 11:44 – se bilag 2 

4.2.1 Regnskab og budget 

 Se bilag 3 og 4 

Januar kvartal 2020 er godkendt 

Revisionsprotokollen for 2018 er gennemgået og godkendt  

Der er en regnskabsomlægning i forhold til synsarbejde. Synsarbejdet skal gerne udføres i 

2020.   

Budget 2021er gennemgået og godkendt med tidsstempel 2020.05.19 kl. 19.12 

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

 

5.1.  Den gamle sokkel til døbefont (D) – se bilag 1 

Der er enighed blandt rådet om, at soklen skal tilbage til Hornborg Kirke. MH tager kontakt 

til Ulla Christensen, som gav den til Aale kirke i sin tid, om hun kan acceptere, at den 

kommer tilbage til Hornborg Kirke. 

Hvis hun accepterer, kontakter MH Hornborg menighedsråd, så de kan hente den. 

5.2.  Brevet fra Thue Dich som blev modtaget til sidste møde, skal behandles på dette møde (B) 

– se evt brevet sendt som bilag   

Honoraret skal vendes på et samarbejdsudvalgsmøde, men det har ikke været muligt at 

afholde set møde grundet covid-19. PH kontakter Thue for at orientere 

5.3. Grundlovsfesten (B) – kan vi finde en god måde at afholde arrangementet på? 

Vi er desværre nødt til at aflyse grundlovsfesten, da vi ikke har mulighed for at holde en 

ordentlig grundlovsfest uden at overtræde de gældende regler. 

5.4. Genåbning af vores kirker (B) – hvordan gør vi det på den bedste tænkelige måde? 

Der er i dag skrevet på facebook, hvordan vi er klar til at åbne kirkerne op fra på søndag. 

Det er skrevet meget fint, og MH vil informere meget under gudstjenesten, så alle kan føle 

sig trygge. 

Der må være 22 kirkegængere i Aale og 29 i Linnerup 

Der kommer en ny kirkelivsside hurtigst muligt. 

5.5. Refleksioner over det forgangne år (D) – husk at tjekke referatet fra sidste gang, så vi kan 

diskutere punktet 

Punktet udskydes til næste møde 

5.6. Gør vi nok i forhold til medfølgende link? LØ kommentar: Hvis tiden er fremskreden, kan 

dette punkt udskydes til et møde med få punkter 

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

Punktet udskydes til næste møde 

5.7. Orienteringsmøde 9. juni 2020 kl. 19.00 

Ole og Per er i valgudvalget – de vil orientere om, hvad det vil sige at være med i 

menighedsrådet. Mødet afholdes i Sognehuset 

Mødet kaldes Opstillings- og menighedsmøde – MH sætter det på Kirkelivssiden.  

6. Eventuelt 

Næste møde: tirsdag 18. august kl. 2020 kl. 17.00 

 

 

7. Godkendelse af referat 

 

https://nyheder.tv2.dk/lokalt/2019-12-12-guds-hus-faar-panserglas-og-alarmer
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BILAG: Alle vedhæftet som særskilte dokumenter 

1. Sokkel til døbefont 
2. Brev fra Thue 

3. Kvartalsrapport 

4. Budgetformål 

5. Økonomiportal med tidsstempel 

 

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 

 

 

 


