
       

 

          Horne Rundkirke            

 

Mødeindkaldelse til digitalt MR- møde 11. januar 2022 - kl. 19   

Deltagere: Jesper Svärd, Lars Udenby, Anne Lise Spange, Henning Halvorsen, Niels Sønderby, 

Lars Asholm, Hanne Wolfsberg og Marc Winther. 

 

1.       
 
Godkendelse af dagsorden 

 
Ingen bemærkninger 

2.  
 
Formandens beretning 

Julegudstjenesterne er afviklet uden 
problemer, da kun 42 deltog. Formandsmøde 
med provsten er udsat. Der er intet 
samarbejde med fremmede kirkesamfund pga. 
praktiske forhold, og vi er et landsogn uden 
andre menigheder/kirkesamfund. 

3.  
 
 Kirkens istandsættelse 

MR forsøger endnu en gang at overtale 
provsten til, at vi søger fondsmidler til 
etablering af toilet i kælderen - møde aftales. 
Det nedsatte udvalg er HW, HH og NS. 

4.  
 
Stengærderne på 
kirkegården 

Der laves en besigtigelse af stendiget langs 
Kirkeballe, for at vurdere behov for 
omsætning af resten af diget. Vi får en dige-
entreprenør til at lave en vurdering af, hvad 
der skal renoveres inden for nogle få år. 

5.  
 
Serviceaftale vedr. kirkens 
lydanlæg.  

Den eksisterende serviceaftale fortsætter 
indtil videre, og hvor meget der kan vente 10 
år. 

6.  
 
Forslag til mødeplan 2022 

Mødet i februar udsættes til den 23/2. 
Resten af planen er godkendt. 

7.  
 
Nyt fra Kirkegården,  
Marc Winther  

Monitoren ved orglet trænger til service eller 
fornyelse. Marc undersøger sagen med 
henblik på en fornyelse. 

8.  
 
Nyt fra Kirkeværgen, 
Henning Halvorsen 

Reparation af markstendiget ved 
præstegården er endnu ikke udført. Lars 
rykker entreprenøren. 

9.  
 
Nyt fra Kontaktpersonen, 
Lars Askholm 

MUS-samtaler er udført. Andres Schnalke er 
begyndt den 1. jan. Vi glæder os til 
samarbejdet. 

10.  
 
Nyt fra Kassereren, 
Niels Sønderby 

Ifølge regnskabsfører er vi ude af den akutte 
situation, vi havde før jul. Vi har udover 5 %-
midler fra provsten, endvidere lånt kr. 
150.000 af provstiet indtil marts. 
Kvartalsrapporten viser et underskud på kr. 
31.000, hvilket er til at leve med. 

11.  
 
Nyt fra Kirkeudvalget, 
Lars Udenby 

Mht. kirkegårdskonsulenten, har vi aftalt et 
besøg i marts. 

12.  
 
Nyt fra Aktivitetsudvalget, 
Anne Lise Spange 
 

Vi afventer situationen mht. fastelavn. 

Menighedsrådets formand 
 

Hanne Wolfsberg 

Fiskervænget 6, Dyreborg 

5600 Faaborg 

Tlf. 6261 8652 / 4035 8387 

hannewolfsberg@gmail.com 



13.  
 
Eventuelt 
 

Navnetavlen for organister opdateres med 
vores nye organist. 
Hanne undersøger om der kan fås et 
fællesabb. ved Kristelig Dagblad. 

 
Efter det ordinære møde er der lukket møde. 


