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Referat af møde i Refsvindinge menighedsråd onsdag den 21. september 
2022 kl. 19.00 i Graverhuset, Refsvindinge. 
 
Til stede: Bjarne Ivan Hansen, Louise Larsen (deltog i pkt. 1, 2, 6 og 7), Lone 

Vilhelmsen, Käte Larsen, Anasia Sjøstedt-Elnef (sognepræst) og Henning Sørensen 

(referent) 

 

1. Underskrift af referat fra menighedsrådsmøde 24. august 2022 

Referat underskrevet. 

  

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt med den ændring, at pkt. 6 og 7 behandles efter pkt. 2. 

 

3. Meddelelser fra formand, herunder indkommet post, der fremlægges på 

mødet. 

a. Fællesmøde. 

Planlagt fællesmøde for pastoratets menighedsråd d. 15. november 2022 aflyst. 

Det undersøges, om mødes kan afholdes d. 7. december 2022. 

b. Friederich Baggers gravminde. 

Når revisionsprotokollat til årsregnskab 2021 er godkendt, skal det sammen med 

årsregnskab og underskrevet projektregnskab sendes til Kirkeministeriet, der 

efterfølgende udbetaler midler fra istandsættelsesordningen. 

c. Sang- og fortælletime dagplejebørn. 

Planlagt opstart 5. oktober 2022. Varighed ca. en time en gang om måneden. 

d. Regnskabserklæring til årsregnskab 2021. 

Formand og kasserer har d. 12. september 2022 underskrevet erklæringen 

digitalt. 

 

4. Meddelelser fra kirkeværge. 

Nedlægning af ny vandledning udføres i ugerne 39-40. 

Indramning af kirken med kantstål og udskiftning af belægning med slotsgrus 

påbegyndes uge 41. 

 

5. Meddelelser fra sognepræst. 

Intet til referat. 

 

 

6. Behandling af revisionsprotokollat 2021 for Refsvindinge Kirkekasse. 

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2021 fremlagt og kommenteret af formand. 

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2021 (omfattende siderne 135-141) 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 2020. 

Menighedsrådet fastholder fortsat anlagte procedurer, (herunder daglig kontrol af 

bankkonti) 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 2023.   

Refsvindinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 62066016, Budget 2023, Endelig 

budget afleveret d. 21-09-2022 08:24 blev fremlagt af formanden og godkendt af 

menighedsrådet. 

Ligningsbeløb til drift kr. 930.000 (heraf midlertidige driftsudgifter kr. 80.322). 

Ligningsbeløb til anlæg kr. 200.000 (opsparing kirkekalkning kr. 50.000 samt 

tværsammenspænding på kirkeloft og opfyldning af revner i koret og skibet kr. 

150.000).  

 

8. Beslutning om udendørs belysning af kirken fra Alle Helgen til Hellig Tre 

Konger. 

I lyset af den aktuelle situation på energiområdet besluttede menighedsrådet  kun 

at tænde den udendørs belysning på kirken på følgende datoer: 

6. og 27. november, 4., 11., 18., 24.-26. og 31. december samt 6. januar 2023. 

Belysningen vil være tændt fra kl. 17.00 til kl. 21.00        

  

9.    Eventuelt.  

Næste ordinære menighedsrådsmøde er onsdag den 23. november 2022 kl. 19.00 i 

Graverhuset. På dagsordenen vil være konstituering med virkning for kommende 

kirkeår.               

 

 

 

 

 

 

Underskrevet af: 

 

____________________  ___________________  ____________________ 

Bjarne Ivan Hansen          Louise Larsen                 Lone Vilhelmsen 

 

 

____________________  ____________________  ____________________ 

Käte Larsen                      Anasia Sjøstedt-Elnef        Henning O. Sørensen 


