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REFSVINDINGE MENIGHEDSRÅD 
 
 

 
 
Referat af møde i Refsvindinge Menighedsråd onsdag den 18. maj 2022 kl. 19.00 
i Graverhuset, Refsvindinge. 
 
Til stede: Bjarne Ivan Hansen, Louise Larsen, Lone Vilhelmsen, Käte Larsen og Henning Osvald 
Sørensen (referent). 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsorden godkendt. 

 
2. Underskrift af referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde d. 8. april 2022. 
Referat Underskrevet. 

 
3.    Meddelelser fra formand, herunder indkommet post iflg. postliste der fremlægges på 
mødet. 
a. Høstgudstjeneste. 
Indgår ikke i gudstjenesteplanen for juni, juli og august, men vil blive afholdt i løbet af 
september måned. Nærmere i det kirkeblad, der omdeles ultimo august. 
b. Kontrol af MR-adgange. 
Personer med adgang til personlige oplysninger, f.eks. Fløs dataarkiv m.fl., skal årligt 
autoriseres på DAP´en. 
Regnskabsfører Susanne samt Anders og Jette fra Nyborg Kirkegårde er blevet genautoriseret d. 
3. maj 2022 af Bjarne Ivan Hansen. 
c. Byggeregnskab projekt Friederich Baggers gravmæle. 
Byggeregnskab behandlet og godkendt af Kerteminde-Nyborg Provsti d. 6. maj 2022.  
Mindre forbrug i forhold til budget kr. 18.314,48 overføres til frie midler. 
 
4.    Meddelelser fra vikarierende sognepræst. 
Ingen meddelelser. 
 
5.    Meddelelser fra kirkeværge.  
Henning Osvald Sørensen orienterede. 
 
6.    Godkendelse af budgetønsker 2023 som opgjort i bilag 6 og bilag 7. 
Bilag 6 og 7 til budget 2023 fremlagt og behandlet. 
 
Forøgede udgifter til driftsramme kr. 58.000 jf. bilag 6 indeholder udgifter til nye aktiviteter kr. 
40.000, som besluttet på ekstraordinært menighedsrådsmøde d. 8. april 2022. Desuden er der 
reguleret for forventede pris-og lønstigninger. 
 
Ligningsbeløb til anlæg kr. 150.000 er i overensstemmelse med beslutning truffet på 
ekstraordinært menighedsrådsmøde d. 8. april 2022. 
 
Ligningsbeløb til opsparing kr. 50.000 vedrører kirkekalkning, som bliver udført hvert 3. år. 
 
Budgetønskerne blev enstemmigt godkendt. 
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7.  Fremlæggelse og godkendelse af kvartalsrapport pr. 31.03.2022. 
Kvartalsrapport blev fremlagt med oplysning om, at indtægter og udgifter ikke er periodiseret. 
 
Kvartalsrapporten blev godkendt og underskrevet af formand og kasserer, hvorefter den indsen- 
des til Nyborg Provsti. 
 
 
Provst Lone Welner oplyste på budgetsamråd d. 20. april 2022, at forøgede udgifter til el og  
Varme i 2022 ikke vil blive dækket af 5%-midler. 
 
Der skal derfor findes besparelser på andre områder, eller udsættelse af f.eks. planlagt        
vedligeholdelse. 

 
8.    Arrangementer resterende del af 2022. 
Alle Helgens-fejring 6. november 2022. 
Krybbespil 1. søndag i advent – 27. november 2022. 
Julekoncert i december 2022. 
 
9.    Eventuelt.  
Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 15.30 kirkegårdssyn. Anders og Henrik fra Nyborg Kirkegårde 
deltager. 
Onsdag d. 22 juni 2022 kl. 17.00 bygningssyn. Bygningssagkyndig Aksel Andersen deltager. 
Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 19.00 ordinært menighedsrådsmøde i Graverhuset. 
 

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

 
 
 
 


