
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 Referat af konstituerende menighedsrådsmøde 2020 

 

 Tirsdag den 24. november 2020 kl. 19.00 i præstegården 
 

Til stede: Anne Lisbeth Schmidt, Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, Hanne Vrangbæk, June 

Maya Lekfeldt (referent), Ole Strand og Xenia Buus Hermann 

Afbud fra: Kirsten Aunstrup, Søren P. Østergaard 

 Valg af referent ifm. konstituerende menighedsrådsmøde - June 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Pkt. 02: § 12. På det konstituerende møde afgiver de nyvalgte 

medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville 

udføre det dem betroede hverv i troskab mod den danske 

evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår 

for den kristne menigheds liv og vækst.  

Erklæringen skal kun afgives af medlemmer, der første gang 

indvælges i et menighedsråd. 

 

OK (mangler stedfortræder – kommer) 

 

Pkt. 03: § 13. På det konstituerende møde vælges menighedsrådets 

formand og næstformand og personer til enkeltmandsposter. 

Valgene har virkning for 1 år ad gangen. 

Stk. 2. Valget af formanden ledes af det først valgte medlem. 

Anne Lisbeth Schmidt 

Stk. 3. Formanden vælges blandt menighedsrådets medlemmer 

af de valgte medlemmer ved hemmelig afstemning. 

 

Antal udleverede stemmesedler: 6 stk. 

Antal stemmer: 6 stk. + fuldmagt fra Kirsten A. 

 

Valgt til formand: June Maya Lekfeldt 

Pkt. 04: 
 

Den nyvalgte formand fortsætter herfra 

 

(§ 13) Så snart valget af formand har fundet sted, vælges 1 

næstformand til at fungere i formandens forfald.  

Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af 

det medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt 

efter samme regler som dette. 

 

Antal udleverede stemmesedler: 6 stk. 

Antal stemmer: 6 stk. 

 

Valgt til næstformand: Xenia Buus Hermann 

Pkt. 05: (§13) Stk. 4. Umiddelbart efter valget af formand og 

næstformand finder valg til de øvrige enkeltmandsposter sted. 



 

 

Pkt. 06: Valg af kirkeværge 

 

Forslag: Bruno Bjerre 

Valgt til kirkeværge: Bruno Bjerre 

 

Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte 1 

kirkeværge. Kirkefunktionærer, der er 

ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til 

kirkeværge. Har to eller flere sogne fælles 

menighedsråd, kan der vælges 1 kirkeværge for hver kirke.  

I sogne med flere kirker kan der vælges 1 kirkeværge for hver 

af kirkerne. 

Formanden kan ikke vælges til kirkeværge 

Pkt. 07: Valg af kasserer 

 

Forslag: Ole Strand 

Valgt: Ole Strand 

 

Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kasserer. Den praktiske 

udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens 

kirkefunktionærstillinger eller overlades til en professionel 

regnskabsfører. 

Formanden kan ikke vælges til kasserer.  

Formanden kan endvidere ikke varetage hvervet som 

professionel regnskabsfører. 

Pkt. 08: Valg af sekretær 

 

Forslag: - 

Valgt: Vi lader sekretær funktionen gå ”på omgang” (primært 

referat, da Allan tager sig af de fleste andre ting) 

 

Menighedsrådet vælger af sin midte 1 sekretær, medmindre 

sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionær-

stillinger. 

Pkt. 09: Valg af kontaktperson 

 

Forslag: Kirsten Aunstrup 

Valgt: Kirsten Aunstrup 

 

Menighedsrådet vælger af sin midte 1 kontaktperson, der 

bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og 

anvisninger til og modtage henvendelser fra 

kirkefunktionærerne om tjenstlige forhold. Opgaven som 

kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles 

mellem en af pastoratets præster og et af de valgte 

medlemmer 

Pkt. 10: Valg af bygningskyndig 

 

Forslag: Axel Poulsen 

Valgt: Axel Poulsen 

 

Menighedsrådet vælger en bygningskyndig til at deltage i de 

årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan ikke 

vælges til menighedsrådets bygningskyndige 



 

 

Pkt. 11: Valg af underskriftsberettiget (tegningsberettiget) 

 

Forslag: Ole Strand 

Valgt: Ole Strand 

 

Menighedsrådet vælger af sin midte 1 person, der bemyndiges 

til sammen med formanden at underskrive dokumenter 

vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast 

ejendom og optagelse af lån 

Pkt. 12: Valg af stående udvalg: 

Aktivitetsudvalg, Byggeudvalg, Præstegårdsudvalg, 

gudstjenesteudvalg m.fl. 

 

Udvalg: Aktivitets udvalg 

Valgt som formand: Hanne Vrangbæk 

Medlemmer af udvalget: MR + personale 

 

Udvalg: Byggeudvalg 

Valgt som formand: Axel Poulsen 

Medlemmer af udvalget: Axel, Anne Lisbeth, Bruno 

 

Udvalg: Præstegårdsudvalg 

Valgt: = byggeudvalget 

 

Udvalg: Gudstjenesteudvalg 

Valgt: alle i MR 

 

Bestyrelsesmedlemmer i Den fælles Kirkegårdsdrift –  

June Maya Lekfeldt og Bruno Bjerre 

Pkt. 13: Valg af medlemmer til det stående præstegårdsudvalg i 

flersognspastorater 

 

Se pkt. 12 

 

Pkt. 14: Valg af valgbestyrelse (3 personer) 

 

Forslag: Eva Holmegaard Larsen 

Valgt: Eva Holmegaard Larsen 

Forslag: Anne Lisbeth Schmidt 

Valgt: Anne Lisbeth Schmidt 

Forslag: Hanne Vrangbæk 

Valgt: Hanne Vrangbæk 

 

Pkt. 15: Valg af formand for valgbestyrelsen 

 

Forslag: Anne Lisbeth Schmidt 

Valgt: Anne Lisbeth Schmidt 

 

Pkt. 16: (§ 13) Stk. 5. Menighedsrådet kan beslutte at tillægge 

formanden honorar. Honorar kan dog kun tillægges formanden, 

såfremt denne er valgt medlem af menighedsrådet.  

Formanden er forpligtet til at modtage honoraret. Størrelsen af 

honoraret skal godkendes af provstiudvalget. 



 

 

Størrelsen af et eventuelt honorar til kirkeværgen, kassereren 

og kontaktpersonen skal godkendes af provstiudvalget. 

Honorar kan dog kun tillægges kontaktpersonen, hvis denne er 

valgt medlem af menighedsrådet. 

 

Det blev vedtaget at: vi tillægger honorar til formand, 

kontaktperson, kasserer og kirkeværge efter provstiets takster. 

Pkt. 17: § 15. Den nyvalgte formand sørger for at give sognepræsten 

besked om menighedsrådets sammensætning og konstituering. 

Ved den første faste gudstjeneste efter det konstituerende 

møde bekendtgør præsten fra prædikestolen, hvem der er 

valgt til medlemmer af menighedsrådet, og hvem der er valgt 

til menighedsrådets formand. 

 

§ 16. Den nyvalgte formand sørger for, at oplysning om, hvem 

der er valgt til menighedsrådets formand, næstformand, 

kasserer, kirkeværge, kontaktperson, tegningsberettiget og 

formand for valgbestyrelsen, indtastes i Valgsystemet. 

Indtastningen skal være afsluttet senest ved udgangen af 

december 2020. 

 

June skriver til Eva 

Pkt. 17: Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden (december 2020 ). 

 

Mødedatoer for de næste 6 mdr. (minimum) 

 
Dato: 15.12.2020 kl. 19.15 
Ansvarlig: Lisbeth 
 
Dato: 19.01.2021 kl. 19.15 

Ansvarlig: 

 
Dato: 23.02.2021 kl. 19.15 
Ansvarlig: 
 
Dato: 23.03.2021 kl. 19.15 
Ansvarlig: 

 
Dato: 20.04.2021 kl. 19.15 
Ansvarlig: 
 
Dato: 18.05.2021 kl. 19.15 
Ansvarlig: 
 

Dato: 15.06.2021 kl. 19.15 
Ansvarlig: 

Eventuelt Kort orientering om vores erfaringer, forventninger 

og fastsættelse af tidspunkter for nytårskur? Aflyst?, 

møde med personale mv. 

 

Orientering om MR arbejde, hvem har vi ansat, den daglige 

drift m.m. – Eva har fortalt 

Dato for næste møde: 

Ansvarlig for næste møde: 

15. december 2020 kl. 19.15 

Anne Lisbeth 

 


