
Beslutningsreferat for menighedsrådsmøde i Vester Hæsinge 

Præstegård onsdag 18/1 - 2023kl. 19.00 

 

Formand Gitte Klein Klavsen, næstformand Kristiina Fristoft, Ellen Pedersen, Anastassia Andersen, Jens 

Lund, Eva Andresen, Charlotte Weber Hansen, Lina Mcquillan, Eva Ladefoged.   

1. Godkendelse af dagsorden/ Dagsorden godkendt 

2. Orgel i V. H. kirke. V/kirkeværge. Der er konstateret skimmelsvamp i orglet. Vi skal have lavet 

en handlingsplan. Bilag fra orgelkonsulent vedlagt. Vi indhenter 2 tilbud i henhold til 

anbefaling fra orgelkonsulent Torben Krebs. Vi sender materiale til Frobenius og orgelbygger 

Svend Hjort. 

3. Ny graver. V/kontaktperson. Menighedsrådet har modtaget opsigelse fra Ole Andersen, da han 

går på pension til sommer. Ansættelsesudvalget holder møde d. 25 januar kl. 16. Der lægges 

op til debat om der evt. skal ske ændringer i graverens arbejdsopgaver fremover. Emnet 

debatteret, og vi arbejder videre i ansættelsesudvalget 

4. Praktisk vejledning til hvordan man finder frem til menighedsrådets postkasse. V/Gitte 

Gennemgået 

5. Orientering ved udvalg, og enkeltpersoner. V/ Alle Musik-gudstjenesteudvalgsmøde d. 5/2 

kl.11.10 til 12.30. Byggeudvalg. Vi er godt på vej. Der mangler stadig en del malerarbejde. Vi 

er godt og vel halvvejs med forsatsvinduer og det kan mærkes på varmen. Kirkegårdsudvalg 

forsøger at finde en dato for et møde for at opdatere status på forudgående arbejde. 

Kontaktperson udarbejder APV for alle ansatte over de næste uger. Eva L., Charlotte og Gitte 

tager sig af affaldssorteringen i konfirmandstuen. Konfirmander til domkirken. Eva L. Gitte og 

Charlotte tager med sammen med Vivi fra Sdr. Broby. Minikonfirmander 12/3 fra 10-14. 18/3 

kl. 10 til 14, og d. 26 fra kl. 13 til 17. Dåbstræf lørdag d. 15 april kl. 10.30 V.H. 

6. Fordeling af praktiske opgaver den næste måned. V/Eva Kyndelmisse d. 2/2 kl. 19 SH kirke: Eva 

A. bager pandekager/Gitte køber øl, non alc. Øl og vand. Alhed Larsen foredrag d. 8/2 kl 14 til 

16. Lina og Eva L. køber kage, mælk og laver kaffe. De mødes kl. 13.00 Fastelavn d. 19/2 kl 10. 

Tema gudstjeneste d. 12/3 kl 16 Eva A. bestiller pizza. Gitte sørger for drikkevarer.  

 

7. Status på sidebygning til præstegården. Hvad gør vi for at sikre den? V/Gitte Vi undersøger om 

vi kan finde ca kr 18000 i budgettet til at lave gavlen med. Eva A og Gitte kigger budgettet. 

Gitte tager renovering af sidebygning op igen på næste formandsmøde. 

8. Hvad gør vi med sekretærposten? Hvilken type referat ønsker vi? V/Gitte Eva A er referent 

fremover. Vi hjælpes ad med mødekalender etc. Gitte sender dagsorden ud. 

9. Gaver til menighedsråd og ansatte? Vi respekterer reglerne fra revisor. 

10. Evt. V/Alle 

 

 

 

 


