
Møde i Thomas Kingos sogns 
menighedsråd 

Dato: 30.03.2021 kl. 19.00 
 

Blad nr.  

Teams møde Formandens initialer 

Afbud: 
Torben Krebs 
Uden afbud: 
Bo Christensen 

   

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Formandens orientering 
 

Påskehilsen fra Biskoppen. 
 
Udendørs gudstjenester med op til 50 deltagere. 
 
Hannerupgårdsvej - vurdering af tjenesteboligen den 8. 
april kl. 15.30. 
Arkitekt Ernst Andreasen, formanden, formand for 
præsteboligudvalg, præsternes repræsentant. 
 
Pers fratrædelse den 22. august. Højmesse med 
efterfølgende reception. 
 
Indsættelse af ny præst den 12. september 
 
Takkekort fra Lis Skipper og Søren Andersen. 
  

3. Siden sidst --- 
 

4. Godkendelse af årsregnskab 
 

Bilag 
Årsregnskabet blev gennemgået og godkendt. 
Afleveret d. 30-03-2021 19:26 

5. Godkendelse af 
regnskabsinstruks 
 

Bilag 
Godkendt 

6. Godkendelse af 
forretningsorden 
 

Bilag 
Godkendt 

7. Præsteansættelse 
 

Bilag, tidsplan 
Profilmøde den 8/4 - 21 kl. 19.30. 
Menighedsrådet har formøde den 8. april kl. 17.30. 
Vigtigt at alle deltager. 
Menighedsrådets medlemmer indsender forslag til en profil 
for den nye præst på sognemailen.  
Forslagene skal være inde senest den 7. april. 
Alle tilsluttede sig. 
Johannes Nørregaard Frandsen, Jørn Aarup-Kristensen, 
Merete Boserup, formanden og næstformanden er 
tovholdere på at indsamle forslagene. 
 

8. Kirkebil 
 

Ved gennemgang af regnskabet på 
forretningsudvalgsmødet er konstateret, at kirkebil er en 
meget stor post. 
Forslag: kirken yder støtte på max.150 kr. pr. taxa-billet. 
300 kr. til én gudstjeneste pr. måned pr. person. 
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Brug af kirkebil handler om kørsel til gudstjenester og ikke 
til andre aktiviteter i Sognehus. 
Godkendt. 
 

9. Orientering fra præsterne Konfirmandprojektet udsættes til juni - og kommer nu til at 
hedde "lyse nætter". 
Forslag: Temalørdag om Tro og Åbenbaring i efteråret - 
Folkeuniversitetet er arrangør og vi lægger hus til. 
Menighedsrådet tilsluttede sig ideen. 
Det er muligt at have konfirmander udendørs efter påske. 
Indtil nu er det gået godt med virtuelle møder. 
Walk and Talk er i gang igen. 
Studiekredsen Bibelen 2020 er i gang virtuelt. 
 

10. Orientering fra nuværende 
udvalg 

1) Kirkeværge 

2) Kontaktperson 

3) Præsteboligudvalg 

4) Redaktionsudvalg 

5) Musikudvalg 

6) Kulturudvalg 

7) Coronaudvalg 

8) Orgeludvalg 

9) Menighedsplejen 

10) Øvrige udvalg og samarbejder: 

Skoletjenesten 

Folkekirkens Tværk. Samarb. 

11) Stiftsrådet v/Kjeld 

Kort orienteringsrunde 
 
1) Det er en udfordring at finde et firma, som vil tage 
opgaven med betonsand. Randi arbejder videre med 
sagen. 
Der er taget tilbud hjem vedr. lydanlægget. 
 
2) Kontaktpersonen deltager i tirsdagsmøderne.  
 
3) Renoveringen på Hannerupgårdsvej er i gang.  
Domprovsten er orienteret om hvad der er udført indtil d.d. 
I forbindelse med ansættelse af ny præst, skal der tages 
billeder af præsteboligen og det gør Randi og Marianne  
 
6) Der bliver indkaldt til et konstituerende møde. 
 
7) Vibeke indkalder til mødet. 
 
8) Vibeke indkalder til mødet. 
 
9) Stadig 2 hold.  
Indkaldt til årsmøde 15. maj i Middelfart. 
 
10) Der har været afholdt repræsentantskabsmøde i 
Skoletjenesten. 
Sankt Knuds provsti er i bestyrelsen efter valget 
repræsenteret af, som præst - Anita Henild og som 
lægmedlemmer - formanden for Bolbro menighedsråd 
Karin Wermuth og Jørn Aarup-Kristensen. 
 
Repræsentantskabsmøde i Folkekirkens Tværk. 
Samarbejde er udsat. 
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11) Der forventes 10 ledige præstestillinger i Stiftet. 
 

11. Nyt fra 
medarbejderrepræsentanten  
 

 

12. Evt. Kirkens fødselsdag 30. maj. Vi tager punktet med på næste 
møde. 
 

 


