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 REFSVINDINGE MENIGHEDSRÅD 
 
 
Referat af møde i Refsvindinge Menighedsråd tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00 i 
Konfirmandstuen, Herrested Præstegård. 
 
Til stede: Bjarne Ivan Hansen, Kristian Mejrup (vikarierende sognepræst. Deltog kun under pkt. 2 
fra et tilstødende lokale grundet meddelelse fra Kirkeministeriet modtaget via email på DAP 
23.03.2021 kl. 16.18, hvor iagttagelse af forsamlingsforbuddet på 5 personer blev præciseret.), 
Louise Larsen, Käte Larsen, Lone Vilhelmsen og Henning Osvald Sørensen (referent) 
 

1.    Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt med den ændring, at pkt. 3 rykkes op som pkt.2, og pkt. 2 bliver pkt.3. 
 
2. Meddelelser fra vikarierende sognepræst. 
Fortalte om sine overvejelser vedr. kontorfaciliteter. 
Orienterede om møde med konfirmander/konfirmandundervisning. 
 
3.    Meddelelser fra formand, herunder indkommet post iflg. postliste, der fremlægges på 
mødet. 
a. Nyborg Provsti. 
Efter kgl. Resolution nedlægges Nyborg Provsti og fortsætter i et nyt ”Kerteminde-Nyborg 
Provsti”. 

 
4.    Meddelelser fra kirkeværge. 
Intet til referat. 
  
5.  Andenbehandling af ændringer til ”Forretningsorden for menighedsrådet”. 
Beslutning. 
Forretningsorden for menighedsrådet § 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”. 
 
Forretningsordenen træder i kraft med virkning fra d. 23. marts 2021. 

 
6.    Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2020.  
Refsvindinge Sogns Menighedsråd, cvr.nr. 62066016, regnskab 2020, afleveret d. 21-03-2021 
kl. 10.00 blev fremlagt og gennemgået. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Menighedsrådet er orienteret om og har godkendt følgende skemaer, som er fremlagt til 
underskrivelse af formand og kasserer: 
Skema ”Samlet oversigt over beregnet momsfradragsprocent”. 
Skema ”Sumoplysninger pr. medarbejder”. 
 
7.    Beslutning om tilskud til service på hjertestarter placeret ved Refsvindinge 
Forsamlingshus.  
Menighedsrådet besluttede fortsat at betale det årlige service på hjertestarter ved Refsvindinge 
Forsamlingshus. 
 
Beslutningen gælder i det nuværende menighedsråds funktionsperiode. 
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8.    Afvikling eller eventuel udsættelse af planlagt menighedsmøde 15. april 2021. 
Det planlagte menighedsmøde torsdag den 15. april 2021 i Refsvindinge Forsamlingshus 
udsættes indtil videre grundet de nuværende forsamlingsrestriktioner. 
Udsættelsen annonceres på hjemmesiden og facebook.    

 
9.    Eventuelt. 
Næste møde i menighedsrådet afholdes tirsdag den 4. maj 2021 kl. 19.00. 
Mødested aftales senere under hensyntagen til covid-19 situationen. 

 
 
Underskrevet af: 
 
 
 
_________________________  _________________________  ________________________ 
Bjarne Ivan Hansen                    Kristian Mejrup  (kun pkt. 2)                         Louise Larsen 
 
 
 
_________________________  _________________________  ________________________ 
Käte Larsen                                 Lone Vilhelmsen                        Henning Osvald Sørensen 

 
 

 
 
 


