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Referat af ekstraordinært møde i Refsvindinge Menighedsråd fredag den 8. april 2022 
kl. 09.30 i Graverhuset, Refsvindinge. 

Til stede: Bjarne Ivan Hansen, Lone Vilhelmsen, Käte Larsen og Henning Osvald Sørensen 
(referent).  
Fravær uden afbud: Louise Larsen. 

1     Underskrift af referat fra menighedsrådsmøde 22. marts 2022. 
Referat underskrevet. 

2    Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 

3   Meddelelser fra formand. 
a. Møde om Refsvindinge i Forsamlingshuset 29. september 2022.
Refsvindinge Landsbyråd og Østfyns Museer indbyder til møde, hvor beboerne opfordres til at
bidrage med erindringer fra Refsvindinge.
b. Lysekronen.
Af hensyn til kirketjeners sikkerhed er anvendelse med brug af stearinlys indstillet.
Indledende undersøgelser omkring elektrificering af lysekronen iværksat ved henvendelser til
Fyens Stift og Nationalmuseet.
c. Orgel.
Grundet sygdom hos orgelfirmaet er udskiftning af motor i orglet udsat til efter påske.
Forventet udgift for ny motor: 23.000,-.
d. Organist.
Organist Lene Dam har opsagt sin stilling med udgangen af april 2022.

4   Indkaldelse til budgetsamråd 20. april 2022, herunder fastlæggelse af budgetønsker 
2023.  
Budgetønsker 2023: 
Anlæg: Tværsammenspænding på kirkegårdsloftet, opfyldning af revner i murværk og

udskiftning af spær med råd 150.000 
Opsparing kirkekalkning  50.000 

Drift: Studietur med menighedsråd og personale 25.000 
Sang med dagplejebørn  15.000 

Enstemmigt vedtaget af menighedsrådet 

Ny rondel til urnebegravelser og nyt lydanlæg tages op i 2023. 
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5   Beslutning om ansøgning til Provstiet vedr. ønsket ændring om anvendelse af 
bevilgede anlægsmidler 2022 kr. 150.000. 
Menighedsrådet vedtog enstemmigt at fremsende ansøgning til Provstiet om følgende ændret 
anvendelse af de bevilgede anlægsmidler: 

Indramning af kirken med stålkant 
og udskiftning af belægning omkring kirken 95.000 
Udskiftning af vandledning 25.000 
Nyplantning af træer iflg. udviklingsplan 30.000 

6   Eventuelt. 
Menighedsmøde torsdag den 21. april 2022 kl. 18.00 i Refsvindinge Forsamlingshus. 
Menighedsrådsmøde onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00 i Graverhuset. 
.  

Underskrevet af: 

   Ikke mødt.  
______________________________  ______________________________  ______________________________ 
Bjarne Ivan Hansen                 Louise Larsen                         Lone Vilhelmsen 

_______________________________  _______________________________ 
Käte Larsen                               Henning Osvald Sørensen 


