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Osted Menighedsråd 
 

 Tirsdag d. 27-04-2021 

Formand: Alan Bohn 
 

  

Til stede fra menighedsrådet: 
 

AB, HH, AL, GPP, BLL, TDJ    

Andre: Medarbejderrepræsentant 
Janni Hansen, 
Regnskabsfører Hanne 
Clemmensen Knörr (HCK)  
 

 

Afbud fra:  
 

Janni Hansen  

 

Dagsorden 
 

 

1) Velkomst 
 

Alan Bohn bød velkommen til årets første 
menighedsråd. 
Tilføjelse til punkt 3: 
Godkendelse af forretningsorden for 
menighedsrådet. 
Ændring af punkt 6: Godkendelse af 
årsregnskab 2020 samt kvartalsrapport pr. 
31/3-2021. 
 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsordenen blev godkendt med 
ændringerne anført under punkt 1 
 

2b) Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Referat fra mødet d. 29/11-2020 blev 
godkendt på mødet. 
 

3) Orientering fra Formanden (AB) 
- Ny projektor til stalden 
 
 
- kirkegårdens udformning – havearkitekt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indkøb af ny projektor TDJ indkøber max. 
Pris kr. 20.000 
 
Snak omkring kirkegårdens udseende, 
beplantning, omlægning af kistegravsteder 
til urnegravsteder, plader i græs mv. 
Kirkegårdsudvalget v/ BLL og HH 
opfordres til at arbejde videre sammen 
med kirkegårdspersonalet. 
Som følge af nødvendigheden af at 
graveren aflastes, har MR besluttet at 
Tommy Larsen tager nogle gudstjenester 
primært tjenester for valgmenigheden. 
Kontaktperson undersøger muligheden for 
at sende Tommy på et kirketjener kursus. 
 



- forretningsorden for menighedsrådet 
 
 

MR godkendte forretningsordenen. 
 
AB orienterede om planlægning af fælles 
Menighedsrådsmøde med Allerslev. 
 

4) Orientering Sognepræsten (TDJ) 
 
 

Konfirmation d. 13/5-2021 hvor der er 5 
konfirmander. 
Resten er flyttet til september. 
Kirkeblad har været stillet i bero under 
Corona. 
Der skal gang i arrangements planlægning 
snarest – så der kan holdes 
arrangementer i efteråret. 
Det tilstræbes hurtigst muligt at komme i 
gang med babysalmesang. 
 

5) Orientering fra næstformand og kontaktperson 
(HH) 
 

MR har besluttet at fastholde ekstra hjælp 
på kirkegården, dels som aflastning og 
dels for at sikre kontinuerlig ændring i 
kirkegårdens udformning. 
Forespørgsel fra graveren omkring nye 
måtter og biodes sprøjte til rengøring i 
kirken – skubbes til næste møde hvor 
graveren er til stede. 
 

6)  Økonomi / orientering fra kasserer og 
forretningsfører (GPJ) og HCK 
Godkendelse af årsregnskab 2020 samt 
 
 
Kvartalsrapport pr. 31/3-2021 
 
OBS. Info om lejre modellen ifm. Budget 2022 

Årsregnskab 2020 med bundtekst: 
Osted Sogns Menighedsråd cvr-nr. 
21708011, Regnskab 2020, Afleveret d. 
27-4-2021 20:05  blev godkendt. 
 
Kvartalsrapport pr. 31/3-2021 blev 
ligeledes godkendt og underskrevet af 
formand og kasserer. 
Herudover blev følgende dokumenter 
underskrevet: 
Regnskabsinstruks, Vedtægt for valgt 
kasserer, vedtægt for regnskabsfører. 
 

7) Orientering fra Præstegårdsudvalget  
 

Hoveddøren i præstegården er blevet 
udskiftet jf. tidligere beslutning i MR. 
 

8) Orientering fra Kirkegårdsudvalget 
 
 

Se punkt 5. 

9) Orientering fra Byggeudvalget 
 
 

Intet at berette 

10) Orientering fra husudvalget 
 

Intet at berette 

11) Orientering fra Aktivitetsudvalget 
 

Der arbejdes med at få arrangementer i 
efteråret. 
 



12) Orientering Medarbejderrepræsentanten 
 

Afbud fra graveren 

13) Eventuelt 
 

Intet. 

14) Næste møde (vært) 
 

20/5-2021 vært Alan Bohn 
8/6-2021 vært Aino Lybæk 
26/8-2021 vært Gitte P Petersen 
23/9-2021 vært Børge Lundsgaard 
21/10-2021 vært Hans Høyer 
18/11-2021 vært Torsten D. Jensen 
16/12-2021 vært Alan Bohn 

  
  
  

 

Således besluttet: 

Alan Bohn (AB) 
formand 

 Hans Høyer (HH) 
Næstformand, 
kontaktperson og 
fungerende 
kirkeværge 
 

 

 
Aino Lybæk (AL) 
Medlem af 
menighedsrådet 
 

  
Gitte Preisler 
Petersen (GPP) 
Kasserer 

 

 
Børge Lundskov 
Larsen (BLL) 
Medl. stående udvalg 
 

  
 

 

 
Torsten Dam-Jensen 
(TDJ) 
Sognepræst 

 
 

 
 

 

 


