
Referat af menighedsrådsmøde i Vester Hæsinge Præstegård 
Onsdag den 14. september 2022 kl. 19.00 

Vester Hæsinge-Sandholts Lyndelse menighedsråd 
  

formand Lina McQuillan, Ellen Pedersen, Gitte Klein, Anastassia Andersen, Marijanne Hansen, 
suppleanterne: Jens Lund, Kaj Stengård samt præst Eva Ladefoged og arkitekt Morten Krogh Madsen 

afbud fra: Eva Andresen, Ulla Ploug og Kriistina Fristoft 
 

  Dagsorden 

1. Dagsorden er godkendt  
 

2. Status på byggeprojekt v/arkitekt  
- Færdiggørelse af fase 1 – plan udarbejdes fra byggemøde à 13. september 
- Tidsplan for fase 2 aftalt - udsendes inden mødet – gennemgået og tages til 

efterretning 
- Endelig økonomi for fase 1 - udsendes inden mødet – tages til efterretning 
- Anslået økonomi for fase 2 - udsendes inden mødet – tages til efterretning 
- Øvrigt omkring økonomi – visse punkter i det foreliggende regnskab bør føres 

over på driften. 
- Drøftelse/beslutning om placering af egetræsbjælken fra 1715. – Vi har besluttet, 

at den skal sidde over døren til kontoret i forbindelse med kommende renovering 
af gulv og kontor. 

 

3. Forslag til finansiering af underskud for byggeri v/Lina 
- Provstiet ser positivt på udviklingen, som vi fortsat afventer. 

 

4. Generel orientering v/alle 
Ærtekonvent 7. oktober 2022 (bilag vedlægges) Tilmelding til Lina inden den 30. 

september 

5. Fremlæggelse af provstiets udmelding af budget 2023  v/Gitte  (dokument vedlagt) 
- Gennemgået 

 
6. Valgforsamling 20. sept. v/Gitte og Lina 

- Endelig opstilling – kort gennemgang af regler for afholdelse af valg, materialer 
m.m. – vi mangler stadig to repræsentanter og en suppleant i Sh Lyndelse. Vi skal 
opsøge evt. interesserede. 

 
 
 
 
 
 



 
Dagsorden for valgforsamlingen: 

1. Velkomst ved valgbestyrelsen. 
2. Valg af dirigent. 
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer 

og hidtidige arbejde. 
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet. 
5. Kandidaternes egen præsentation. 
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne. 
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen. 
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.  
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen. 
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure. 
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for 

afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste. 
12. Eventuelt. 

 
- Arrangement og traktement – øl og vand, samt en småkage.  

 

7. Præstens nye/udvidede opgaver i forbindelse med manglende præst i Sdr. Broby 
v/Eva 
- Konfirmander; kørsel arrangeret fra Brobyværk, da konfirmanderne skal modtage 

undervisning her i Vester Hæsinge. 
- Der bliver konfirmation i Sh Lyndelse, Vester Hæsinge og i Sdr. Broby/Brobyværk. 
- Pasning af kirken i Brobyværk går på skift ml. Pernille, Sanne, Rikke og Eva. 
Minikonfirmander er udskudt til foråret. 

8. Godkendelse af revisionsprotokollat v/Gitte/Lina – udsættes til næste 
menighedsrådsmøde 12. oktober 
 

9. Beslutning om højskoledag igen skal gennemføres/hvornår 
- Næste højskoledag bliver februar – marts 2024. 

- Planlægning opstartes i dette efterår. 

10. Tilrettelæggelse af gudstjenesten med menighedsrådet 9. oktober kl. 19.00 
- Lina og Gitte snakker med Lisa til kor i morgen, vi taler sammen igen efter 

valgforsamlingen 
 

11. Nyt fra udvalgene v/alle udvalg 
- Der bliver syng julen ind den 15. december 

- Søndag den 11. december er der gudstjeneste og efterfølgende frokost i Sh. 

Lyndelse forsamlingshus 

- MM. 



12. Praktiske forhold til kommende arrangementer v/alle 
- Fyraftenssang, torsdag 17.00 – 17.45 v/Mette, Eva og organist. 
- Eva og Gitte handler ind (ca. 50), dem, der kan, møder op kl. 14.00 og sætter stole 

op. Vi tager noget med til at pynte op med, hver i sær, og så ser vi, hvad det bliver 
til. 
 

13. Eventuelt 
 


