
Referat menighedsrådsmøde Aunslev Bovense Menighedsråd den 23. september 2015 

 

 

Deltagere  

Solveig Hansen, Vivi Sørensen, Henrik Kongsdal, Tommy Dinesen, Birgit Baagøe, Louise Schousboe, 
Kirsten Jensen, Felix Pedersen, Rikke Jensen og Paul-Christian Dinesen 

  

1. Beslutning   
 
Referatet sendes til alles E-mail og underskrives ved næste møde. 
 

2. Budget 2016  
Aunslev –Bovense Menighedsråd CVR nr. 58759317 afleveret 21.9.2015 - gennemgået og godkendt.  

Kørsel med plæneklipper. 

 
3. Revisionsprotokollat 2014 

Kommentarer gennemgået og taget til efterretning. 
 

4. Opfølgning fra sidste møde 
Der orienteres om indsamlinger i kirkebladet. 
Vigtigt at dagsordenen følges. 
 

5. Forpagtningskontrakt 

NB: skrivefejl i forpagtningskontrakten. Den løber indtil 31.12. 2020 og ikke 31.12.20 21 som anført i 
kontrakten. 

6. Møde i skoven 
Henvendelse angående fældning af træer i præsteskoven blev diskuteret. Formanden skriver til den person, 
som har henvendt sig. 
 

7. Lydanlæg i Bovense kirke 
Louise Schousboe indhenter tilbud. 
 

8. Rådet rundt 
 
Formanden: 
 
Menighedsrådet vil gerne skabe opmærksomhed omkring gudstjenester med særligt indhold. 

Sognepræsten: 

Skolehjemsamarbejdet fungerer rigtigt godt. Det fungerer igennem personlige kontakter mellem præst og 
lærere. 

Børneklub er kommet godt i gang. Børnene er meget engagerede. 

Det undersøges om Jytte har brug for hjælp d. 30.9 - Poul hjælper d. 29.10. 

Sorggruppen har foreløbig hjulpet 42. Husk at gøre opmærksom på gruppen.  

 



Kirkeværge: 

Kirketage er godkendt. Venter på godkendelse. 

Fra Nationalmuseet. Venter på den endelige godkendelse, samt honoraraftale. Lidt svært af få godkendelser 
igennem alle led. Arkitekterne venter på godkendelse fra nationalmusset.  

Stengivet bag hospitalet er blevet flot. Der er givet tilladelse til at bruge penge til projektet.  

Præsten har fået ny vaskemaskine. Emhætte skal repareres både hos præsteboligen og graverboligen. 

Graverhuset skal males.  

               Billede malet af Avnslev kirke overvejes købt. Lånes ved lejlighed. 

Buket til Anne Grethe. 

Kontaktperson: 

Brev fra Arbejdsskadestyrelsen angående høreskade på tidligere ansat. Vedkommende har været udsat for 
støj. Der er svaret på arbejdsskadestyrelsens brev. 

Henvendelse angående lønforhandling. Vedkommendes arbejdsopgaver blev gennemgået. Det blev 
diskuteret om der var behov for at udvide disse. Dette var der ikke umiddelbart behov for. Det er svært at 
vurdere hvor mange timer der arbejdes, da det er naturligt at arbejdstimetallet varier over året. Budgettet er 
lagt for den næste periode. Der aftales en lønforhandling. 

Udgifterne i forbindelse med tyveri opgøres. 

Aktivitetsudvalget har holdt møde. Det blev aftalt forskellige arrangementer i årets løb. Disse er omtalt i 
kirkebladet. 

9. Punkter til næste møde: 
 
Regnskabsrapport pr 30.09.2015. 
Fryser.  
Drift af konfirmandstuen. 
 

10. Eventuelt: 
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