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REFSVINDINGE MENIGHEDSRÅD 
 
Referat af møde i Refsvindinge Menighedsråd tirsdag den 19. januar 2021 kl. 19.00 i 
Konfirmandstuen, Herrested Præstegård 
 
Til stede: Bjarne Ivan Hansen, Louise Larsen, Käte Larsen, Lone Vilhelmsen og Henning Osvald 
Sørensen (referent). 
Afbud: Anasia Sjøstedt-Elnef (sognepræst), sygemeldt. 
 
1    Underskrift af referat fra møde d. 24. november 2020. 
Referat underskrevet.                
 
2    Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 
3    Meddelelser fra formand, herunder indkommet post iflg. postliste, der fremlægges på 
mødet. 
a. Orglet. 
Udskiftning af orgelpiber mv. lader vente på sig grundet fabrikants påvirkning af covid-19. 
Under arbejdets gennemførelse vil orglet altid være spilleklart ved kirkelige handlinger. 
b. Graverhus. 
Reparation/isolering af loft udført.  
Komfur og emhætte er udskiftet.  
Vaskemaskine anskaffet. 
Ovennævnte udført/foretaget i 2020. 
c. Hjemmeside. 
Den fælles hjemmeside for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat er ”gået i luften” i december 
2020. Log ind på www.refsvindingekirke.dk  
d. Gudstjeneste og covid-19. 
Der var tilmeldt 56 til årets julegudstjeneste. Heraf havde 17 meldt fra igen, inden sognepræst og 
formand den 23. december 2020 aflyste alle gudstjenester til og med søndag den 3. januar 2021.  
Kort gudstjeneste gennemføres nu efter nye retningslinjer, der er meddelt på hjemmesiden. 
e. Budget 2022. 
Budgetsamråd i Nyborg Provsti onsdag den 10. marts 2021, hvor formand og kasserer deltager 
sammen med regnskabsfører. 
 
4    Meddelelser fra sognepræst. 
Ingen meddelelser, da sognepræsten er sygemeldt til og med uge 7/2021. 
 
5    Fastlæggelse af indhold i arrangementer 1. halvår 2021. 
Kyndelmisse 7. februar 2021 kl. 16.30: Kort gudstjeneste. Kirken oplyst med levende lys. 
Menighedsmøde 15. april 2021 kl. 19.00: Organist Lene Dam leder fællessang efter lettere 
bespisning. 
 
6    Gennemgang af forretningsorden for menighedsrådet. 
Gældende forretningsorden fra 24.01.2017 blev gennemgået og ændringer drøftet.  
Beslutning: 
§ 12 stk. 3 ændres til: 
”Ved slutningen af mødet oplæses trufne beslutninger, som efterfølgende inden 5 dage indføres i 
mødereferat, der sendes elektronisk til samtlige medlemmer, der kan gøre indsigelse mod referatet  
senest 5 dage efter modtagelsen. På det efterfølgende møde underskrives referatet af samtlige 
medlemmer, der har deltaget i mødet. 
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Forretningsordenen andenbehandles på møde den 23. marts 2021, hvorefter den ændrede 
forretningsorden træder i kraft.” 
  
7    Gennemgang af kirkegårdsvedtægt. 
Gældende kirkegårdsvedtægt, som senest er godkendt af Nyborg Provsti den 5. april 2017, og som 
er offentliggjort på kirkens hjemmeside, blev gennemgået. 
Det blev bemærket, at Ørbæk Menighedsråd også var nævnt i § 2, hvilket dog ikke har nogen 
betydning for forståelsen af kirkegårdsvedtægten. 
Beslutning: 
”Kirkegårdsvedtægten fortsætter uændret. Rettelse af § 2 sker ved førstkommende ændring eller 
tilføjelse af vedtægten.” 
 
8    Gennemgang af vedtægter for kirkeværge, valgt kasserer, regnskabsfører, sekretær og 
kontaktperson. 
Alle vedtægter blev gennemgået, og der var enighed om at foretage redaktionelle ændringer. 
Beslutning: 
”Der foretages redaktionelle ændringer, blandt andet som følge af pastoratskifte og ændret 
besættelse af poster i menighedsrådet. 
Vedtægterne træder alle i kraft den 19. januar 2021.”  
 
9    Gennemgang af regnskabsinstruks for kirkekassen med tilhørende bilag. 
Der er udarbejdet ny regnskabsinstruks for Folkekirkens lokale kasser, gældende fra 2020, benævnt 
Akt id: 113712. 
Nævnte regnskabsinstruks blev fremlagt og gennemgået. 
Beslutning: 
”Der var enighed om at følge regnskabsinstruksen. 
Tilhørende bilag ændres/tilføjes, så de er i overensstemmelse med aktuelle forhold i kirkekassen og 
menighedsrådet. 
Regnskabsinstruksen med tilhørende bilag træder i kraft den 19. januar 2021.” 
 
10  Opdatering nøgleliste. 
Nøgleliste opdateret. 
 
11  Eventuelt. 
Næste møde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00. 
Mødested afgøres senere under hensyntagen til covid-19 situationen. 
  

 
Underskrevet af: 
 
 
_________________________  ________________________  _________________________ 
Bjarne Ivan Hansen                    Louise Larsen                            Käte Larsen 
 
 
_________________________  _________________________ 
Lone Vilhelmsen                         Henning Osvald Sørensen 
 

 
 


