
Menighedsrådsmøde i Sjørring- Thorsted – 
Skjoldborg – Kallerup Pastorat 

Dato: onsdag, d. 22.8 2018 
kl.19.00 i  
Sognehuset i Sjørring 

Blad nr. 
 
 
 

Fraværende: Ole Heskjær Formands 
initial 
 
 

Dagsorden: 
 

01. Godkendelse af dagsorden 
 
 

Godkendt 

02. Underskrift af referat fra 
       6.6.2018 
      
 

Underskrevet 

03.  Halvårsregnskab 30.6.2018 
 
 

Gennemgået af Niels-Henning. På 
nuværende tidspunkt er der overskud ift 
budgettet. Men der vil være højere udgifter til 
gravermedhjælpere i sidste halvdel af året. 
Dog forventer vi overskud. 
 

04. Nyt fra Aktivitetsudvalget 
 
 

Efterår er planlagt 

05. Præstegårdsudvalget- orientering v/ 
      Ole 
 

Flytte- syn foretaget i juni 2018. Sagen 
afsluttet med få reparationer. 
Ejendomsvurdering i september 2018, fra 
stiftet.Ole deltager. 

06.  Nyt fra kontaktperson  
        
 
 
 

Orientering om medarbejdere. 2 
medarbejdere er fyldt rundt og fået gave. 

07.  Sognehus - orientering, 
       ”Regler for Brug af sognehuset”  
        
 
 
        
 

De tre dokumenter: Vedtægter, Husorden og 
Leje lægges på hjemmesiden. 
Poul Svalgaard er ansat i en et-årig kontrakt 
til at være sognehusvært/servicemedarbejder 
på timeløn.  
Byggeregnskabet: Der mangler et par 
regninger, så regnskabet er ikke gjort op 
endnu.  

08.  Orientering om : 
 
       Thorsted Kirke 
 
         

 
 
Thorsted: Der er problemer med yderdøren. 
Torben kontakter Stiftet for at få vejledning til 



 
 
 
Skjoldborg Kirke - godkendt indvendig  
                                      Kalkning m.v.     
 
 
  Sjørring Kirke , 
             
  Kallerup Kirke 
 
          
 

hvad der skal gøres. Kirken er låst, når der 
ikke er personale på kirkegården 
 
Skjoldborg: Renovering godkendt. Vi 
bestemmer at arbejdet skal udføres efter 
konfirmation 2019. Forventes at vare ½ år. 
 
Sjørring: Intet nyt 
 
Kallerup: Der er repareret et gravsted. Der er 
kalket udvendigt. Der mangler et 
højttaleranlæg til at stå udenfor kirken ved 
mange kirkegængere. Det skal ikke være 
trådløst, men transportabelt, så det kan 
bruges andre steder. 

09.  Træfældning ved Skjoldborg Kirke 
 

Der falder store grene ned på græsset. Er til 
fare for personale og gæster. Der er opsat 
afspærring. Børge søger godkendelse i 
provstiet. 

10. Pastoratets fremtid – evaluering af møde  
       med Biskop og Provst 
 
 
 

Vi beslutter os for at lave en proces i 
menighedsrådet, hvor vi får afstemt vores 
forventninger. Til dette arbejde vil vi hyre en 
konsulent. Derefter vil der komme et udspil ift. 
menigheden.  

11. Fordeling af opgaver ved   
      Menighedsmøde   
 
 
 

24.10.18 kl. 17.30-20.30 med spisning. Hvert 
medlem der har en opgave fremlægger sit 
område. Nærmere praktisk planlægning på 
næste møde 

  

12. Åbent for tilføjelser 
Hjemmeside 
 

Vores nuværende webmaster stopper ved 
udgangen af 2018. Vi beslutter at han lægger 
hjemmesiden over i et program vi kan bruge. 
Drift af hjemmesiden drøftes på næste møde.  

13. Eventuelt 
 
 

Budgetsamråd 5/9 i Sjørring. Niels-Henning 
og Kirsten F. deltager. 
 
Næste møde: 19/9 kl. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


