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REFSVINDINGE MENIGHEDSRÅD 
 
 
Referat af møde i Refsvindinge Menighedsråd tirsdag den 4. maj 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: Kristian Mejrup (vikarierende sognepræst) 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 

 
2. Underskrift af referat fra menighedsrådsmøde 23. marts 2021. 
Referat underskrevet. 

 
3.    Meddelelser fra formand, herunder indkommet post iflg. postliste, der fremlægges på 
mødet. 
a. Hjemmeside – Webtilgængelighed. 
Der skal udarbejdes webtilgængelighedserklæring, der skal placeres nederst på hjemmesiden. 
Hjemmesiden har pr. 29.04.2021 164 brugere. På 2 måneder har der været 426 sessioner med 
1399 sidevisninger. 
b. Kontrol af MR-adgange. 
Personer med adgang til personlige oplysninger, f.eks. FLØS´s dataarkiv m.fl. skal årligt 
autoriseres på DAP´en. 
Regnskabsfører Susanne samt Anders og Jette fra Nyborg Kirkegårde er blevet genautoriseret 
den 3. maj 2021 af Bjarne Ivan Hansen. 
c. Indbrud redskabsbygning 11.-13. april 2021. 
Tyveri af Stiga Park havetraktor samt opbrudt port. Den ødelagte port er efterfølgende repareret 
og bedre sikret 
 
4.    Meddelelser fra vikarierende sognepræst. 
Intet til referat. Afbud fra Kristian Mejrup. 
 
5.    Meddelelser fra præstegårdsudvalget. 
Käte Larsen og Lone Vilhelmsen refererede fra det første møde i præstegårdsudvalget tirsdag 
den 20. april 2021.  
 
6.    Godkendelse af budgetønsker 2022, som opgjort i bilag 6 og bilag 7. 
Bilag 6 og 7 til budget 2022 fremlagt og behandlet. 
Mindre udgifter til driftsramme kr. 3.427 jf. bilag 6 kan opgøres som mindre omkostninger kr. 
30.472 modsvaret af mindre indtægter kirkegården kr. 27.045. 
Ligningsbeløb til drift kr. 643.431 er efter reduktion af kr. 110.000, som ekstraordinært blev 
bevilget i 2021 som likviditetsforøgelse. 
Ligningsbeløb til anlæg kr. 117.000 består af opsparing kirkekalkning kr. 42.000 samt anlæg kr. 
75.000 vedr. gennemførelse af dele af udviklingsplan for kirkegården, som angår indramning af 
kirkebygningen med brostensbort. 
Budgetønskerne blev enstemmigt godkendt. 
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7.  Fremlæggelse og godkendelse af kvartalsrapport pr. 31.03.2021. 
Kvartalsrapport blev fremlagt med oplysning om, at indtægter og udgifter ikke er periodiseret. 
Kvartalsrapporten blev godkendt og underskrevet af formand og kasserer, hvorefter den 

indsendes til Nyborg Provsti. 
 

8.    Status på genåbning af kirken.  
Kirkebænke i Refsvindinge Kirke, der pt ikke må benyttes, er nu diskret spærret med en hvid 
snor med lille kugle af træ. 
Gældende restriktioner overholdes fortsat. 
 
9.    Arrangementer resterende del af 2021, herunder årets menighedsmøde.  
Menighedsmøde i Refsvindinge Forsamlingshus onsdag den 1. september 2021 kl. 19.00. 
Høstgudstjeneste søndag den 12. september 2021 kl. 10.15. 
Alle Helgens Fejring søndag den 7. november 2021 kl. 19.00 med efterfølgende arrangement i 
Refsvindinge Forsamlingshus. 
Krybbespil søndag den 28. november 2021 kl. 15.30 med efterfølgende juletræstænding ved 
Refsvindinge Forsamlingshus. 
Julekoncert torsdag den 9. december kl. 19.00 

  
 10.    Eventuelt.    
Tirsdag den 22. juni 2021 kirkegårdssyn kl. 15.00. Anders og Henrik fra Nyborg Kirkegårde   
deltager. 
Tirsdag den 22. juni 2021 bygningssyn kl. 16.30. Bygningssagkyndig Aksel Andersen deltager. 
Tirsdag den 22. juni 2021 ordinært menighedsrådsmøde kl. 19.00 i Graverhuset. 
 
 
 
Underskrevet af: 
 
 
   Afbud. 
________________________  _________________________  _________________________ 
Bjarne Ivan Hansen                   Kristian Mejrup                          Louise Larsen 
 
 
 
 
_________________________  _________________________  _________________________ 
Käte Larsen                                 Lone Vilhelmsen                        Henning Osvald Sørensen 

 
 
 
 

 
 

 
 
 


