
Referat fra menighedsrådsmøde den 29.09. 2022 

 

Til stede: Kirsten Hebjørn, Anne Grethe, Torben, Nina, Else Marie, Kirsten Lyder, 

Karin, Anasia, Susanne Andersen 

 

Afbud: Winnie 

 

1.        Underskrift af referat 18.08.2022: Underskrevet 

1B Vinteren i kirken: som i alle andre institutioner skal der spares på varmen i 

kirken, så det foreslås at der indkøbes 15-20 billige fleece tæpper og en kurv 

til at have dem i. Dette vedtages. 

 

2.        Kommende arrangementer: 2/11 kl. 19:00 underholder Mathias i  

            Forsamlingshuset, den 6/11 Allerhelgen kl. 16:00 Asger og Mathias kommer  

            med instrumenter i læ af graverhuset. Dem der er afgået i årets løb læses op,  

            og der sættes lys på gravene. 

            Hvis kirken åbner inden jul, vil Ryslinge sangkor komme og synge julekoncert i 

            kirken. 

            Ideer til 2023: fællessangaften, kyndelmisse, Påskemiddag skærtorsdag. 

 

3.        Præsteafløsningen: Menighedsrådene Herrested, Ørbæk, Vindinge og Aunslev 

            har, som aftalt ved sidste menighedsrådsmøde, indsendt brev til provsten,  

            hvor der gøres opmærksom på problematikken i forhold til den udmeldte  

            afløser ordning. Der er kommet svar hvor det tilkendegives at der ikke kan 

            ændres på denne beslutning. 

 

4.        Budget 2023: Susanne Andersen gennemgår budgettet, og det godkendes 

            Herrested Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 14700811, Budget2023, Endelig 

            budget afleveret d. 22-09-2022 10:34 

 

5.        Revisionsprotokollat regnskab 2021:  

            Ang. 7 vi forventer at de negative midler bliver positive i regnskabet 2022 

            Ang. 8 I 2021 blev midlerne flyttet fra Andelskassen til Spar Nord, som på det  

            tidspunkt var en af de 5 største banker.  

            Ang. 12 Formanden sørger for at få konto kig, så hun løbende kan holde øje 

            med kontoen.  

 

6.        Konfirmanderne 22/23: Der forventes 28-29 konfirmander. 



 

7.        Evt.: Nyt fra kirkegårdsudvalget, Anne og Helle vil gerne lave et kvashegn og  

            en granitbænk med genbrugsgranit fra trappen. De vil også gerne plante 

            nogle træer evt. japanske kirsebærtræer. Anne vil gerne lave et hjertetræ,  

            med laminerede hjerter som folk kan skrive på og så skal de hænges op på et  

            grantræ og hænge julen over. Der informeres om en kommende tur. 

             

            Nyt fra præstegårdsudvalget: Vi diskuterer et hegn og en låge til  

            præstegårdshaven. 

 

            Palmesøndag 2023 skal den nye biskop indsættes, Kirsten opfordrer til at man  

            deltager hvis muligt. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent Karin Kristiansen 


