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Referat af møde i Refsvindinge Menighedsråd tirsdag den 21. september 2021 kl. 19.00 
i Graverhuset, Refsvindinge. 
 
Til stede: Bjarne Ivan Hansen, Käte Larsen, Lone Vilhelmsen, Kristian Mejrup (vikarierende 
sognepræst), Klaus Ankjær (deltog under pkt. 6 og 7 som suppleant for Louise Larsen) og 

Henning Osvald Sørensen (referent). 

Afbud: Louise Larsen. 

 

 

1.    Underskrift af referat fra menighedsrådsmøde 24. august 2021.  
Referat underskrevet. 

 
2.    Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt 
 

3.    Meddelelser fra formand, herunder indkommet post, der fremlægges på mødet. 
a. Indkaldelse suppleant. 
Louise Larsen har meldt afbud. Under henvisning til lov om menighedsråd § 13 er suppleant 
derfor indkaldt, da der skal behandles emner vedr. såvel regnskab som budget, jf. 

dagsordenens punkter 6 og 7. Førstesuppleant Klaus Ankjær deltager kun under 

behandlingen af nævnte punkter. 
b. Friederich Baggers gravminde. 
Der er rykket for faktura for fliselægning. 

Tegn på rust 2 steder i sokkel er iflg. Peder Bøllingtoft ikke rust. Han ser på det, når han 

afhenter stillads opbevaret i kapelbygning. 
Peder Bøllingtoft anmodet om at udarbejde statusrapport  til kirkeministeriet. Skal være 

indsendt senest 1. november 2021. 

c. Regnskabserklæring til årsregnskab 2020.  
Formand og kasserer har den 10. september 2021 underskrevet erklæringen elektronisk. 
 

4.    Meddelelser fra kirkeværge. 
Henning Sørensen orienterede. 

 

5.    Meddelelser fra sognepræst. 
Kristian Mejrup orienterede. 
 

6.    Behandling af revisionsprotokollat 2020 for Refsvindinge Kirkekasse. 
Revisionsprotokollat vedr. vilkår for revisionsopgaven og revisionsprotokollat til årsregnskab 

2020 fremlagt og kommenteret af formand. 

Revisionsprotokollat vedr. vilkår for revisionsopgaven (omfattet siderne 120-127)  godkendt 
og underskrevet af menighedsrådet. 

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2020 (omfattet siderne 128-134) blev underskrevet af 

menighedsrådet. 
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Menighedsrådet har følgende bemærkninger til ”Rapportering af betydelige forhold”: 

Punkterne 7 – 14 er med samme indhold som i revisionsprotokollat til årsregnskab 2019. 
Menighedsrådet fastholder fortsat anlagte procedurer som anbefalet i punkt 9, hvorfor vi 

anser risikoen for fejl som følge af besvigelser som absolut minimal 
 

7.    Behandling og endelig godkendelse af budget 2022.  
Refsvindinge Sogns Menighedsråd, cvr.nr. 62066016, Budget 2022, Endeligt budget afleveret 

d. 20-09-2021 13.46, blev fremlagt af formanden og godkendt af menighedsrådet. 
Ligningsbeløb til drift kr. 790.000. 

Ligningsbeløb til anlæg kr. 192.000 (opsparing kirkekalkning kr. 42.000 samt indramning af 
kirkebygningen med brosten jf. udviklingsplan kr. 150.000). 

 

8.    Vejledning i håndtering af skimmelsvamp. 
Da det er menighedsrådets ansvar at afhjælpe eventuel forekomst af skimmelsvamp i 
kirkebygning eller inventar (f.eks. orgel), er der til rådsmedlemmerne fremsendt et link til 

vejledning om håndtering af skimmelsvamp. Alle rådsmedlemmer anmodes om at gennemgå 

vejledningen. 

Menighedsrådet besluttede at mødes tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 10.00, hvor såvel 
kirkebygning som inventar vil blive undersøgt for evt. tegn på skimmelsvamp. 

             
  
9.    Eventuelt.  
Næste ordinære menighedsrådsmøde er tirsdag den 23. november 2021 kl. 19.00 i 

Graverhuset. 

På dagsordenen vil være konstituering med virkning for kommende kirkeår.               
 

 
Underskrevet af: 
 
 

______________________________  ______________________________  ______________________________ 
Bjarne Ivan Hansen               Klaus Ankjær                          Käte Larsen 

 

 

 
______________________________  ______________________________  ______________________________ 

Lone Vilhelmsen                    Kristian Mejrup                      Henning Osvald Sørensen 
 
 

 
 

 

 

 
 


