
REFSVINDINGE MENIGHEDSRÅD 

Referat af ordinært møde i Refsvindinge Menighedsråd tirsdag den 24. november 2020 kl. 
19.00 i Konfirmandstuen, Herrested Præstegård. 

Til stede: Bjarne Ivan Hansen, Maria Sonja Bente Jensen, Louise Larsen og Henning Osvald 
Sørensen (referent). 
Afbud: Anasia Sjøstedt-Elnef (sognepræst). Optaget af møde i Kullerup Menighedsråd. 

1.    Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 

2.    Meddelelser fra formand, herunder indkommet post iflg. postliste, der fremlægges på 
mødet. 

a. Orglet. 
Udskiftning af stemme i orglet samt etablering af dødgang på tangenterne gennemføres primo 2021. 
Pris efter rabat iflg. tilbud kr. 71.550. 
b. Årsregnskab og revisionsprotokollat 2019. 
Ovennævnte er godkendt af provstiudvalget på møde d. 19. oktober 2020.  
c. Graverhuset. 
Reparation/isolering af loft bliver udført inden udgangen af 2020. 
Gasfyr repareret. 
Komfur og emhætte udskiftes og vaskemaskine indsættes. Pris iflg. tilbud kr. 9.574. 
d. Ansøgning om støtte fra Sct. Nicolai Tjenesten. 
Menighedsrådet besluttede at støtte Sct. Nicolaj Tjenesten med kr. 500. 
e. Præstetavlen. 
Præstetavlen er nu ajourført. 
3.    Meddelelser fra sognepræst. 
Intet til referat, da Anasia Sjøstedt-Elnef deltager i menighedsrådsmøde i Kullerup. 

4.    Gennemgang procedure efter valgforsamling. 
Formanden gennemgik de sidste frister for indberetninger mv. efter valgforsamling. 

  
5.    Fremlæggelse og godkendelse af kvartalsrapport pr. 30.09.2020. 
Kvartalsrapport blev fremlagt og godkendt. Efter underskrift af formand og kasserer fremsendes 
kvartalsrapporten til Nyborg Provsti. 

6.    Evaluering bispevisitats 15. november 2020.   
Åben debat med tilkendegivelser fra alle 3 sogne. Godt arrangement. 

7.    Status restaurering Friederich Baggers gravminde 
Sokkel tilbageført til oprindelig form. 
Smedearbejdet er afsluttet. 
Statusrapport afleveret til Kirkeministeriet d. 27. oktober 2020. Ministeriet har kvitteret for 
modtagelse 10. november 2020 uden bemærkninger. 
Flisearbejdet forventes udført senest august 2021, hvorefter restaureringen er tilendebragt. 
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Der er ikke observeret budgetafvigelser. 
  

8.    Arrangementer resterende del af 2020, herunder julegudstjenester.   
Krybbespil med efterfølgende fakkeltog til forsamlingshuset er aflyst p.g.a. coronasituationen. 
Krybbespillet gennemføres dog på Refsvindinge Friskole, men uden tilskuere. Bliver muligvis 
filmet og lagt ud på skolens facebookside. 
Julekoncerten med Fynbokoret er aflyst p.g.a. coronasituationen.  
Juleaftensgudstjenesten er erstattet med 2 andagter kl. 12.15 og 13.00. Tilmelding til formanden. 
Bedsteforældregudstjeneste 2. juledag kl. 09.00. 
Nytårsgudstjeneste 1. januar 2021 kl. 13.30. Efterfølgende er der kransekage og portvin. 

9.    Eventuelt. 
Sonja Maria Bente Jensen udtræder efter eget ønske af menighedsrådet efter 16 år. Formanden 
takkede for mange års godt samarbejde. 

Underskrevet af: 
                                                     
_________________________  ___________________________ 
Bjarne Ivan Hansen                     Maria Sonja Bente Jensen 

_________________________  _________________________ 
Louise Larsen                             Henning Osvald Sørensen 
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