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Dato onsdag 28. april 2021 kl. 17.00 – 21.00 

Sted Aale Sognehus 
Der serveres lidt spiseligt på et tidspunkt 
Fraværende  

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Orientering / Information 

2.1. Formand 

Alle aktiviteter i anledning af 4.maj er aflyst fra Hjemmeværnet; de sørger for, at der 

lægges en krans en gang i løbet af dagen 

2.2. Kirkeværge Aale 

Intet at tilføje ud over hvad Asger har sagt 

2.3. Kirkeværge Linnerup 

Kirkegården er meget flot; værgen er godt tilfreds med arbejdet! 

2.4. Kontaktperson 

Intet at bemærke 

2.5. Udvalg 

2.5.1. Præstegård       

Forpagtning Heidi Fjelsted har sagt sin forpagtning op; de nye ejere af Gudenåvænget vil 

gerne overtage forpagtningen.                                                                                               

2.5.2. Aktivitetsudvalg  

Intet at tilføje 

2.5.3. Liturgiudvalget (ikl. kirkeudvikling)  

Intet at tilføje 

3. Præst 

God afslutning med konfirmanderne med filmaften og pizza; forældremøde 26/5 

Kirkekaffe: Det må vi snart have igen, men vi venter lidt endnu grundet de nuværende incidens 

tal 

4. Graver 

4.1. Asger deltog i starten af mødet 

Asger har et ønske om, at vi har en tovejs dialog 

Personalemæssigt har vi Hanne, Jane og Anna (sygemeldt pga graviditet). Jeppe er ansat 

som vikar; der er ønske om, at han kan fortsætte i vikariatet 

Derudover har vi Steen og Lika (flexjob) 

Aale/Linnerup: Linnerup der skal klippes hække snarest – Per og Arne skal lige mødes med 

Asger 

Aale: Gangene er ikke pæne; der skal skrabes nogle cm af, hvorefter der lægges nyt ral på.  

På nordsiden er der renset op og lagt nyt stenmel. 

Der er sat georginer, som folk kan plukke af – der vil måske også sættes stauder, som man 

også kan plukke af 

Nogle tomme gravsteder kan der sås blomsterblandinger – både for vores insekter men også 

for at give mulighed for at plukke en anderledes buket! 

Alle ansatte har et stort ønske om at få en transporter med tip, som kan være permanent i 

Aale (tilbud 125.000 kr inkl moms og ladestander) 

Den kan sagtens transporteres med lastbil til Linnerup 

Vi er heldige med at have engagerede medarbejdere på kirkegårdene, som så gerne vil – 

selv om de godt kunne bruge lidt flere hænder 

Der er fast personale i Aale og Linnerup hver fredag 

Forespørgsel om at indkøbe robotplæneklippere til præstegårdshaven og græsset foran 

Sognehuset – timerne der bruges på at slå græs nu, skal (eller kan) Udså overføres til 

arbejde på kirkegårdene i stedet… 



 

Aale Bygade 28, Aale, 7160 Tørring, www.aalelinnerup-kirker.dk Side 2 af 3 

 

5. Regnskabsfører  

Underskrifter – alle har underskrevet, og det er sendt til Laila 

Regnskab 2020 – er godkendt 

Rammebevilling for 2022, ligningsbeløbet er: 730.406,00 kr. 

Regnskabsinstruks: Krav fra revisor, at instruksen er underskrevet 

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

6.1.  Webtilgængelighed 

Vores webadministrator Bjarke deltog i denne del af mødet, og han gennemgik vores 

hjemmeside med henblik på webtilgængelighed 

Følgende to link skal vi lige se igennem, så vi har helt styr på formalia 

Sådan får du styr på webtilgængeligheden | Haderslev Stift 

GDPR | Haderslev Stift 

Vi laver et lille udvalg bestående af Maria og Lis, som bl.a. skal lave den webtilgængeligheds-

erklæring. Erklæringen skal laves sammen med Laila, da hun er den eneste med medarbejder-

signatur. 

Desuden hyrer vi Bjarke til at gøre vores hjemmeside ”lovlig”; han skal betales for det. 

6.2. Grundlovsfest 

5/6: Skal vi have Grundlovsfest i år? 

Vi må være 100 udenfor og 50 indenfor 

Skal vi fx holde en andagt i kirken, når der er gudstjeneste i vores kirker dagen efter? 

Vi aftaler, at vi ikke holder grundlovsfest i år grundet omstændighederne. 

6.3. Sportsfest i Aale 

Der bliver ingen sportsfest i år – skal vi fx holde lidt alternativt om eftermiddagen? 

Vi tænker måske at lave Tankegang, men vi tænker videre 

6.4. Dato for syn i maj – det er vigtigt, at kirkeværgerne samt Maria, da man skal ind i privat 

hjem.  

Der aftales 25. maj kl. 10.45. Budgetmøde kl. 10.00 

6.5. Kirkeliv 

Nyt udkast med oplæg til at der kommer et nyt Kirkeliv hver uge, så vores kirker bliver mere 

synlige – vi synes, det er en god idé, at det kommer i aviserne hver uge 

MT vil undersøge, hvorfor Aale/Linnerup ikke er med i Horsens Folkeblad 

 

6.6. Ny kirkesangerkontrakt 

Punktet er forhandlet i fortrolighed. 

6.7. Skab til opbevaring af vores indsamlede ting: 

Vi vedtager, at der købes et skab, som placeres i den lille gang. Else og Anni køber et skab 

7. Eventuelt 

Else: Der er mange papirer på kontoret, som ligger og fylder – Maria og Else tjekker det igennem og 

får sorteret det. 

Næste møde: 16. august 2021 kl. 17.00 

8. Godkendelse af referat – referat er godkendt og kommer til at ligge til underskrift i Sognehuset 

BILAG: Alle vedhæftet som særskilte dokumenter 

  

https://www.haderslevstift.dk/aktuelt/nyheder/nyhedsarkiv-2021/saadan-faar-du-styr-paa-webtilgaengeligheden
https://www.haderslevstift.dk/til-menighedsraad/kommunikation/gdpr
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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 

 

 

 




