
       

 

          Horne Rundkirke            

 

Mødeindkaldelse til MR-møde i Graverhuset 13.10.22 - kl. 19 
          Deltagere: Niels Sønderby, Lars Udenby, Henning Halvorsen og Hanne Wolfsberg 

Annie Niebuhr, kirkens regnskabsfører deltager i mødets første del.   
          Jesper Svärd har ferie. 
          Lars Askholm og Anne Lise Spange har meldt afbud.   

1.             
 
Godkendelse af dagsorden 
 

 
Godkendt  

2.  
 
 Kvartalsregnskab 
 samt revisionsprotokollat 
  (protokollat senest 15/10) 
 

3 kvartals regnskab blev 
gennemgået. Varmeforbruget i 
kirke og Præstegård slår voldsomt 
igennem, i kirken har ikke der  
været tændt for varmen i Q3, begge 
lokaliteter forventes en budget stor 
overskridelse. Regnskabet blev 
godkendt. 

3.  
 
Formandens beretning  
 

Graverhuset udlånes til 
Pilgrimspræsten i Viborg stift. 
MR donerer til en afskedsgave til 
Biskoppen. Gravermedhjælper og 
Formand for MR deltager i kursus i 
arbejdsmiljø 

4.  
  
 ”Kirken på Landet”/Kirkens istandsættelse 
 

 MR planlægger et møde med 
menigheden om istandsættelsen af 
kirken i 1. kvartal 2023 med vores 
arkitekt M. Jonø. 
 

5.  
 
 Belysningen af kirken 

Det besluttedes at slukke den 
udvendige belysning på kirken 
indtil videre. 

6.  
 
Nyt fra Kirkegården,  
Søren Greve 
 

 Ingen bemærkninger 

7.  
 
Nyt fra Kirkeværgen, 
Henning Halvorsen 
 

Gulv til præstegårdsentreen er 
bestilt til levering  nu. Jysk 
kirkekalk har ikke løst kalkningen i 
år, skydes til 2023 

8.  
 
Nyt fra Kassereren, 
Niels Sønderby 
 

Ingen bemærkninger 

9.  
 
Nyt fra Kontaktpersonen,  
Niels Sønderby 
 

Der er udført personale samtale  
organist og kirkesanger, 
kirkegårdspersonalet er APV er 
udført af Askholm. 

10.  
 
Nyt fra Kirkeudvalget, 
Lars Udenby 
 

Vi afventer besked fra 
Provstiudvalg vedr. rådne træer. 
Grøn vækst begynder på 
helhedsplanen i nov. 

Menighedsrådets formand 
 

Hanne Wolfsberg 
Fiskervænget 6, Dyreborg 
5600 Faaborg 
Tlf. 6261 8652 / 4035 8387 
hannewolfsberg@gmail.com 



11.  
 
Nyt fra Aktivitetsudvalget, 
 

 Foredrag den 25. okt. Om skjulte 
ledere og kvinder i den tidlige 
kristendom. A+N laver kaffe 
Vi er blevet spurgt af formand og 
præsten fra Svanninge, om vi er 
interesserede i at etablere et 
samarbejde om en fælles 
foredragsrække i de to sogne 

12.  
 
 Eventuelt 
 

MR siger ja tak til Andreas’ tilbud 
om at blive fotograferet til vores 
hjemmeside. Andreas arrangerer. 

   
  
   
 

 


