
Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset  

 Mødetid: 4. juni 2019 kl. 17,00 Fraværende: Anne Nørlem 

   

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt uden kommentarer. 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol fra 8.5 og 28.5 Begge dagsordener blev underskrevet af de på 
møderne tilstedeværende personer. 

   

3 Budget 2020. Bilag vedlagt Budget 2020 afleveret den 4/6-19 kl. 8.00 

   

4 Procedure for inddrivelse/afskrivning forfaldne 
fakturaer vedrørende vedligeholdelse af gravsteder 

Vi har nogle gamle debitorer stående i systemet og 
der efterspørges klare retningslinjer til behandlingen 
heraf.  
Lillian har fundet en procedurebeskrivelse i vores 
dokumenter. Heraf fremgår det hvordan der skal 
reageres i tilfælde af fakturaer der ikke betales. 
Torben står for at udsende rykkere og Even vil gerne 
have en kopi heraf, når de udsendes.  
Hvis der er tale om afrundingsdifferencer, skal disse 
udlignes med det samme, når betalingen bogføres. 
Det vedtages, at der strammes op på rykker 
proceduren og at vedligeholdelsen skal ophøre hvis 
de stadig ikke betaler. 
De gamle debitorer som Torben gentagne gange har 
forsøgt at kontakte, afskrives med besked om, at 
gravstedet ikke vedligeholdes mere. 

   

5 Vedtægt for kontaktperson Der skal på hvert menighedsrådsmøde orienteres 
om nyt på personalefronten. Ved kontaktpersonens 
fravær, skal afløser orienteres således, at denne kan 
orientere menighedsrådet. 
Ved ferie og fravær skal der orienteres til 
menighedsrådet, således at vi kan holde styr på 
afholdte ferie- og fraværsdage. 
Vedtægterne blev underskrevet på mødet. 

   

6 Hjemmesiden Theresia har talt med Danmarks kirkelige 
mediecenter om at få lavet en ny hjemmeside, da 
den nuværende ikke fungerer særlig godt. I 
samarbejde med dette mediecenter har Theresia 
fået lavet et forslag til en ny hjemmeside. 
Prisen på udarbejdelse og opsætning heraf er 
modtaget på en mail og videresendes til Even.  
Menighedsrådet giver tilladelse til, at Theresia og 
Even arbejder videre med hjemmesiden og bestiller 
opsætningen af denne.  

   

7 Spørgsmål til og fra præsten Theresia har talt med præsten i England (Felsted) og 
de var positivt indstillede på, at få besøg fra Felsted i 
Danmark. Der sendes et par stykker afsted i 2020 for 
at lave lidt forarbejde inden dertil planlægges. 



 
Pinsegudstjeneste – der synges nogle Kim Larsen 
sange sammen med Morten Hoff og et medlem fra 
et band. Der er ikke tale om en koncert, men en 
anderledes gudstjeneste over temaet Kim Larsen. 
 
Der er efterspurgt en pris på afholdelse af et bryllup 
i Felsted Kirke. Det er aftalt, at det skal koste 3.000 
kr.  

   

8 Spørgsmål til og fra graveren Der er brugt en del mere vand end forrige år. Torben 
mener, at det kan være fordi, at der er blevet vandet 
mere i den tørre sommer i 2018. 
Even undersøger kirkens vandpriser hos Arwos. 
 
Der er indhentet tilbud på ny flagstang og denne er 
bestilt. 

   

9 Status på budgetlagte aktiviteter i 2019 Der foreligger ikke nogen nye tal endnu, da 
bogføringen ikke er helt færdig endnu. 

   

10 Sogneudflugten 3. sept. 2019 Prisen er aftalt til at være 275 kr. 
Bustur til Tierpitz, introduktion i bussen, frokost i Ho, 
rundtur i Tierpitz og derefter retur til Felsted. 
Theresia har lavet en tidsplan for dagen. 
Tilmelding på mail til Theresia. Deadline 19/8-19. 

   

11 Kommende aktiviteter:  

   

 a 10.06.19 kl.14.30 2. pinsedag/Krusmølle 
Kaffe og brødtærte 
kr.50,00 

OK. 

 b 16.06.19 kl.11,00  Efter gudstjenesten 
menighedsmøde med 
efterfølgende frokost 

Theresia vil fortælle om hvad der er sket siden sidst 
og hvad der vil ske det næste års tid. 

 c 18 og 19.06.19 
kl.8,00 til 13,00 

Jesus på slottet  Jes og Betty hjælper Theresia med arrangementet. 
Torben kører boller, sodavand mv. ud om morgenen 
og Jes leverer sandwich om formiddagen kl. 11.00. 

 d  01.09.19 kl. 
13.00 

Gospel i festteltet på 
sportspladsen 

Theresia undersøger om koret er bestilt til 
arrangementet. 

 e 03.09.19 kl.8.30 Sogneudflugt Se punkt 10 

 f  15.09.19 kl.11.00 Høstgudstjeneste. 
Efterfølgende frokost på 
Damms Gård 

Lokale på Damms Gård er bestilt. 
Frokost bestilles til 50 personer. Lotte forhøres om 
hun har mulighed for noget her. Theresia melder 
tilbage. 

 g 27.10.19 kl.10.00 Dåbsgudstjeneste for de  
4-6 årige dåbsbørn 
efterfølgende frokost på 
Damms Gård 

Lokaler bestilt. 
Lotte forhøres om frokosten. 
Indbydelser skal sendes ud til børnene. 

 h 29.10.19 kl.19.00 Katharina von Bora 
Theresia står for 
arrangementet. 

Arrangementet foregår i kirken. 

 i  10.11.19 kl.19.00 Mindegudstj. for de døde Mørkelagt kirke – kun med lys fra skærmene. 

 j 29.11.19 kl.18.30 Julefrokost menighedsråd Hjemme hos Theresia. Mad bestilles fra Spar Felsted. 



på Præstegården 

 k  01.12.19 kl.????? Gudstjeneste/juletræsfest 
i Felstedhallen 

 

 l 12.12.19 kl.19.00 Julekoncert m/Vis Vocal 
kor i kirken. Efterfølgende 
på Damms Gård kaffe og 
en historie fra præsten. 
Fælles arrangement med 
ÆldreSagen og Aabenraa 
Bibliotekerne 

 

 M 24.7.19 kl.12.00 Deadline Ugeavisen Sogneudflugt 
Konfirmand indskrivning 
Kor arbejdet 
Dåbsgudstjeneste 
Høstgudstjeneste 
Felstedugen – gospel gudstjeneste 
Felsted Kirke rækker ud. 

   

12 Eventuelt Den 6/9-19 kl. 15.30 er der landemode i Haderslev. 
Lilian har modtaget invitation hertil og modtager 
tilmeldinger på mail indenfor den næste uge. 
 
Rita har hørt om en stor søjle på en kirkegård ude i 
Aabenraa. På søjlen påsættes plader med navne på 
de afdøde. Et alternativ til plade i plæne/ukendtes 
gravsted. Det aftales, at vi tager på tur og kigger på 
forskellige muligheder. 
 
Næste møde foreslås ændret fra 14/8 til den 7/8-19 
kl. 17.00. Dette blev vedtaget. 

   

   

   

   

   

   

   

 


