
293 
 

REFSVINDINGE MENIGHEDSRÅD 
 
 

 
Referat af møde i Refsvindinge Menighedsråd tirsdag den 22. marts 2022 kl. 
19.00 i Graverhuset, Refsvindinge. 
 
Til stede: Bjarne Ivan Hansen, Louise Larsen, Lone Vilhelmsen, Käte Larsen, 
Henning Osvald Sørensen (referent). Regnskabsfører Susanne Andersen deltog under 
dagsordenens punkter 7 og 8. 
 

1.   Underskrift af referat fra menighedsrådsmøde 19. januar 2022. 
      Referat underskrevet. 
  

2.    Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 
 
3.    Meddelelser fra formand, herunder indkommet post iflg. postliste, der fremlægges på 
mødet. 
a. Friederich Baggers gravminde. 
Projektet færdiggjort. 
Afsluttende fotografering afventes. 
Projektregnskab afleveret. 
b. Kirkebygning. 
Rapport om sætningsrevner i kirken modtaget fra ingeniør Keld Abrahamsen. 
Klimascreening af kirken 2. marts 2022 af kirkeministeriets energi-, varme- og klimakonsulent 
Poul Klenz Larsen. Ingen bemærkninger. 
Menighedsrådet besluttede at acceptere det fremsendte tilbud på kirkekalkning incl. 
hedvandsrensning. 
c. Orgel. 
Menighedsrådet besluttede at udskifte motor og relæ i orglet. Forventet udgift kr.10.000. 
d. Alle Helgens Fejring 6. november 2022. 
Menighedsrådet besluttede at acceptere et tilbud om et foredrag med titlen ”Møllehave – liv og 
værk” af og med Marianne Volf Andersen (niece til J.M.) og Mikkel Møllehave (søn af J.M.). 
e. Energiforbrug i graverhuset og toiletter. 
Efter anmodning fra Kerteminde-Nyborg Provsti har vi indberettet årsforbruget af energi til 
varme og el i graverhuset og toiletter i kapelbygning. 
f. Sang dagplejebørn/babysalmesang. 
Menighedsrådet besluttede at undersøge interessen for at genoptage ovennævnte aktivitet. 
g. Dåbsklude. 
Louise Larsen har lavet aftaler med henblik på fremstilling af dåbsklude. 
 
4.    Meddelelser fra vikarierende sognepræst. 
Ingen meddelelser. 
 
5.    Meddelelser fra kirkeværge. 
Henning Osvald Sørensen orienterede. 
  
6.  Meddelelser fra præstegårdsudvalget. 
Käte Larsen og Lone Vilhelmsen orienterede. 
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7.    Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2021.  
Refsvindinge Sogns Menighedsråd, cvr.nr. 62066016, Regnskab 2021, afleveret d. 17-03-2022 
08:17 blev fremlagt af regnskabsfører Susanne Andersen. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Menighedsrådet er orienteret om og har godkendt følgende skemaer, som er fremlagt til 
underskrivning af formand og kasserer: 
Skema ”Samlet oversigt over beregnet momsfradragsprocent”. 
Skema ”Sumoplysninger pr. medarbejder”. 
 
8.    Fremlæggelse og godkendelse af regnskab over ”Friederich Baggers gravmæle”.  
Regnskab over ”Baggers Gravmæle” for perioden 01.07.2018 – 31.12.2021, som er afleveret d. 
17.03.2022 08:17 som en integreret del af årsregnskab 2021, blev fremlagt af regnskabsfører 
Susanne Andersen. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt og underskrevet af formand Bjarne Ivan Hansen og 
underskriftsbemyndiget Louise Larsen. 
  
9.    Budgetønsker 2023. 
Drøftet.   
Endelig fastlæggelse sker på ekstraordinært menighedsrådsmøde fredag den 8. april 2022 kl. 
09.30  

 
10.   Ændring af menighedsrådets beslutning fra 19. januar 2022 vedr. anvendelse af  
anlægsmidler i 2022. 
Drøftet 
Endelig ændring sker på ekstraordinært menighedsrådsmøde fredag den 8. april 2022 kl. 09.30. 
 
11.   Eventuelt 
Ekstraordinært menighedsrådsmøde fredag den 8. april 2022 kl. 09.30 i Graverhuset. 

      Menighedsmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 18.00 i Refsvindinge Forsamlingshus. 
      Næste ordinære menighedsrådsmøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00 i Graverhuset. 

 
Underskrevet af: 
 
 
_________________________  _________________________  _________________________ 

      Bjarne Ivan Hansen                    Louise Larsen                              Lone Vilhelmsen 
 
 
 
       _________________________  _________________________   
       Käte Larsen                                 Henning Osvald Sørensen           

 
 

 


