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Brædstrup sogns menighedsrådsmøde
Onsdag, den 5/1 - 2022 kl. 17:00 i sognehuset

Referent: Inger H. Jensen

Tilstede: Anders Frank,Rasmus Schmidt, Hanne Rasmussen, Bente Dahl, Peder Mathisen, 
Kirsten Olsen, Inger Hørlyck, Ingelise Thorvaldsen, , Henning Emil Jensen.

Ikke Tilstede: Kirstine Skifter

Afbud: Kirstine Skifter 

Pkt. Dagsorden Referat/beslutninger

   Godkendelse dagsorden Godkendt

  Opsamling fra sidste møde

   1      Sagsbehandling Beslutning

a) Corona restriktioner. 
Der skal opslag i kirken og i 
sognehuset om restriktionerne. 
Hvordan tjekker vi coronapas i 
kirken og i sognehuset?

Er sket – aftaler på plads.
Rasmus/Ingelise melder ud om tilladte antal 
personer i Sognehuset. (2kvm til hver)

b) Kirke-kulturmedarbejder. 
Hvor langt er vi. 
Drøftelse af forslag til 
indhold/annonce og finansiering fra 
Birgitte Søhoel. (Bilag)
Beslutning om videre proces mht. til
finansiering af løn. 
(Skal også drøftes i FU og muligvis 
også i pastoratsrådet.) 

Vi gennemgik bilagene fra Birgitte Søhoel. Vi var 
enige i hovedlinjerne. Henning tager vores 
overvejelser med til møde i udvalget vedr. kk-
medarbejder. 
Der skal arbejdes på fremtidig finansiering. Skal 
med i FU og past.råd.
Vi foreslår en normering på 20 timer/ugt.
Ansættelse vil ske tidsbegrænset for 2 år. 
Vi vil foreslå past.rådet at et ansættelsesudvalg skal 
bestå af de tre kontaktpersoner, de tre præster og de 
tre mr-formænd. 

c) Hjemmeside: 
Pastoratsrådet har godkendt at Pia 
arbejder videre med tilbud fra 
Kasper Strube.

Opfølgning på indlæg/beslutning på
pastoratsrådsmødet den 9/11, hvor 
PR udvalget fik mandat til at 
handle.
Hvad skal vi gøre indtil der er en ny 

På møde i PR-udvalget blev loklal it-mand bedt om 
at udarbejde forslag til hjemmeside. Der er tidligere 
udarbejdet et fint logo med de fem kirker som vi 
anbefaler bliver brugt på siden.
En ny hjemmeside vil forhåbentlig være færdig til 
brug til april. 
Vi beslutter at vores kordegn overtager 
vedligeholdelse af oplysninger på hjemmesiden og 
at samarbejdet med tidligere kordegn ophører. Bente
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hjemmeside. Skal vi fortsætte hos 
KMD nogle måneder?

taler med de berørte. 
Samarbejdet med KMD om hjemmeside fortsætter 
til vi har den ny. 

d) Skilte (navne) til de forskellige rum 
i sognehuset, - af hensyn til at lette 
booking,
Og plan for opsætning af 
borde/stole.

Skilte til salene afgøres på næste møde. 
Booking/udlejning af sognehuset skal også med på 
næste møde. 
Præsterne, Kirsten og Rasmus udarbejder plan for 
bordopsætning – så alle kan se hvordan salen skal 
afleveres efter brug. 

e) Messehagler. Må vi bruge den 
”gamle”?  Hvad gør vi med den hvis
ikke.. skal den evt. udstilles i 
glasskab.

En alba skal syes om så den passer til præsten. 
Kirsten kontakter syerske.
Den gamle messehagel: Inger, Ingelise og Anders 
vil sammen overveje muligheder for 
opbevaring/skab evt. til udstilling i våbenhus eller 
sognehus. 

f) Afvanding af kirkegård. Det er 
konstateret at det beskrevne projekt 
ikke er fyldestgørende. Der skal 
udarbejdes et nyt og ansøges i 
provstiet. Der er forskellige 
muligheder i prioritering af 
anlæggelse af bassiner og dermed 
udvikling af kirkegården. 

Vi indsender ny ansøgning til provstiet om projekt 
uden afvandingsbassiner. 

g) Ny traktor. Ansøgning til 
provstiudvalget da prisen er steget. 

Vi ønsker (efter pu’s anbefaling) at indkøbe en el-
traktor. Vi har fået bevilget køb af dieselmodel for 
egne midler. Vi vil derfor ansøge om bidrag fra grøn
pulje til at dække prisforskellen. 

h) Stirenovering i 2022
Beslutning om iværksættelse af 
projektbeskrivelse v/Birgitte 
Henningsen.
Godkendt i budget 2022

Det er aftalt med landskabsarkitekt Birgitte 
Henningsen at afholde et møde om stirenovering i 
foråret. 

i) Aktiviteter – hvilke ønsker har 
menighedsrådet og hvad kan vi 
byde ind med til udvalget?
Eks. morgensang- 
foredragsaften/eftermiddag – o-lign.

Det er aftalt at vi afholder morgensang kl. 9-10 i 
sognehuset for alle interesserede den første tirsdag i 
hver måden,- foreløbig frem til og med juni. 
Forslag til fremtidig drøftelse i aktivitetsudvalget er:
højskoleaften/foredrag,  studiekreds om kristendom,
litteraturkreds. 

j) Aften for frivillige. 
Skal vi samle de  frivillige og have 
en drøftelse af hvad og hvordan?

Møde med frivillige aftales i aktivitetsudvalget. Alle
synes det er en god idé.

k) Valg af bygningssagkyndig og 
underskriftsberettiget. 
Ved konstituering på sidste møde fik
vi ikke foretaget valget.

Søren Petersen fra firmaet Frost Larsen blev 
genvalgt som bygningssagkyndig. 
Underskriftsberettigede er fortsat Peder Mathisen og
Henning Emil Jensen. 
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l) Opsamling af punkter til FU og 
past.rådet. 

Ny aftale om temadag til samarbejdsudvikling.
Hjemmeside – pr – ”Kirkenyt” Fælles blad for 
pastoratet med artikler fra præster og andre. 
KK-medarbejder, stillingsoplag, finansiering, 
ansættelsesudvalg.
Booking af sognehuset…?

m) Mødedatoer i 2022 3/2-10/3-7/4-19/5-14/6-18/8-15/9-13/10-3/11-1/12

n) Gennemgang af sagsliste Gennemgået og revideret. 

     2     Orienteringspunkter

a) Formand Invitation til provstidøgn på Trinity 28-29/1. Der 
deltager 4 fra mr.
KK-medarbejder -hvor langt er vi.
Visionsdag med Birgitte Søhoel er OK den 22/2 kl. 
9.30-15.00
Vedr. booking af sognehus… hvordan gør vi? Skal 
med på pastoratsrådsmødet. 

b) Præst Travl tid henover julen. 
Konfirmanderne bliver undervist virtuelt de næste 2 
uger. 
Skærtorsdag vil der være en  særlig gudstjeneste kl. 
17.00 med efterfølgende spisning i sognehuset. 
Til orientering bruges ”Gudstjenestens bønner 1+2” 
i  kirken. 

c) Kirkeværge Der er endnu få mangler  på sognehuset. Et nyt 
dørparti i vindfanget. Problemer med døren til 
handicaptoilettet. 
Ventilation skal justeres – kører for meget til ingen 
nytte. 
Graverhuset mangler varme på toillettet. - bliver 
lavet. 
Der sættes en ny lås (ruko) på døren til kirkens 
toilet. 

d) Kasserer Der er ikke bogført for den sidste del af året. 
Der står en del penge på diverse bankkonti – fra 
ældre anlægssager og projekter. 
Vedr. indsamlede midler – ordnes af Anders og 
Birgit.
Gennemgang af slutregnskab for udvidelsen af 
sognehuset – udviser et overskud på ca. 25.000 kr. 

e) Kontaktperson Der er stadig lønforhandlinger for kordegn. 

f) Aktivitetsudvalg Der er arrangeret morgensang i sognehuset den 1. 
februar kl. 9-10 og derefter den første tirsdag i hver 
måned. 
Ved fastelavnsgudstjenesten medvirker spejderne.

g) Kirkegårdsudvalg Priser på Ring kirkegård. Er det samme pris over 
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alt eller kan der differentieres. 
Fældning af træer,- efter besøg af Anne-Marie 
Møller skal der søges om tilladelse til at gå i gang 
efter godkendt plan. 
Det foretages hvert 4 år og er næste gang i 2023.
Vedr. indkøb af ny traktor ansøges om bevilling til 
dækning af differencen mellem en diesel- og en el- 
drevet. (grøn pulje)
Rasmus undersøger pris på renovering af 
depotpladsen ved graverhuset.
Vedr. kapel på Ring Kirkegård: Rasmus kontakter 
håndværker for pris på istandsættelse – indbefatter 
også mulighed for toilet. 

h) Præstegårdsudvalget Der afholdes møde den 17/1. 
Der er indsendt ansøgning vedr. anlæg af haven 
ved præsteboligen.

i) Kirkegården Traktor. Besøg i Låsby for at se på en ny. Derefter 
ansøgning til provstiet.
Resultat af brugerundersøgelsen, og hvad der 
videre skal ske. 
Ingelise informerede om resultater fra 
brugerundersøgelsen. Alle peger på ønsker om 
mere natur – skovkirkegård – vand – stille områder 
til fordybelse. 

j) Personalerepr. En medarbejder er nu på ”vinterfri”. 

     3 Eventuelt. Brug af sognehuset. 
”Kvistene” har ansøgt om lån af lokaler, - er et  
tilbud om samtaler for folk som har været udsat for 
seksuelle overgreb.(gratis). Afslag om at låne ud til 
Kvistene. Henvises til Tinghuset.

Y’s mens club ønsker at låne sognehuset da 
Klippen skal bruges til covid test. 
Ikke aktuelt, da test foretages på borgerservice. 

Fængselspræst fra Genner låner huset til samvær 
for fange og familie. 

Sognehuset kan lånes (gratis) ud til folkekirkelige 
foreninger. 

11 har søgt julehjælp. 5 blev videresendt til Logen i 
Horsens. 

Himmelske rytmer gentages i foråret. Skal 
annonceres og er for børn 9-13 år. Det varer ca. en 
time og foregår i kirken. 

Folkekirkens Nødhjælp har landsindsamling den 
13. marts. Der er gudstjeneste kl. 9.30 – De 
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Grønne Spejdere er involveret. 
Punkt om klausul vedrørende gravsted tages med 
til beslutning på næste møde. 

     4 Næste møde 3.februar 2022

Underskrifter:
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Sagsliste til menighedsrådsmøder i Brædstrup

Bilag A

Sagsbetegnelse Ansvarlige Start 
dato

Behandlet 
dato

Slut dato Bemærkninger

Afvanding på kirkegård KKU forår 
2021

5/1-22 Under projektering

Ny traktor til kirkegården Ingelise forår 
2021

5/1-22 evt. i samarbejde 
med nabokirker.
Der søges i grøn 
pulje

Kirkefolder KMP 
+Ingelise

2013 16/1-20
5/1-22

Engang til foråret

Labidarium – skal vi 
have sådan et?

RS 13/4 
2011

12/11-15
5/1-22

Tages op i KKU

Messehagler BDH & 
Kirsten

21/4 
2015

12/11-15
5/1-22

Alba syes (rettes til 
så den passer 
præsten)
Vi mangler en lilla...

Lysglobe Bente 6/12
2016

5/1-22 Udskydes på 
ubestemt tid – tages 
af listen.

Lamper i Kirken Rasmus og 
Inger

okt. 
2021

14/10-21
5/1-22

Firma kommer og 
viser muligheder den
2/2 kl. 10. 
Alle mr-medlemmer 
må gerne deltage og 
give 
meninger/ønsker 
tilkende. 

Lejekontrakt ved udlån 
af sognehuset

Kirsten, 
Peder, 
Henning

April 
2021

5/1-22 Punktet skal med til 
næste mr-møde den 
3/2-22

Arbejdsbeskrivelser Ingelise, 
Bente

April 
2021

Ingelise udfærdiger 
oplæg – kommer i 
løbet af vinteren.

 
Mødet hævet kl.:21.15

 

                                                                                                                                                         


