
Referat af menighedsrådsmøde torsdag d. 4. januar 2018  
Til stede: Helle Petersen, John Skygebjerg Petersen, Martin Hjøllund, regnskabsfører Merete Lorentzen, og 
indtil det lukkede punkt: suppleant Allan Nielsen, graver Hans Aage Eriksen, organist Tatiana Volgina. 

Dagsorden:  
1. Konstituering  
Helle blev genvalgt som formand 

Louise Rye-Romme blev genvalgt som næstformand og sekretær 

Kamilla Holmgren blev genvalgt som kontaktperson 

Martin blev genvalgt som kirkeværge for Ryde 

2. Orientering v. formand  
Dåbsfad, -kande og nye olie-alterlys er bestilt til landet kirke. 

Vi har modtaget biskoppens referat fra hendes visit hos os 05.12.17. 

Vi går over til ny kirkebladsdistribution. Der er indhentet tilbud fra FK Distribution. Det blev nævnt, at 
Bladkompagniet måske kunne være et alternativ, men det viser sig, at Søllested menighedsråd allerede har 
undersøgt deres tilbud og fundet, at det ikke var tilfredsstillende. 

3. Regnskab – herunder restancer gravsteder, status IT-gravere.  
Kvartalsregnskab fra 4. kvt. 2017 behandles på vores næste møde. 

Der er få ubetalte regninger fra kirkegården i 2017: Vi henholdsvis afventer og eftergiver. 

4. Betænkning fra udvalg vedr. indvendig vedligehold af kirkerne  
Intet nyt fra udvalget, som består af John, Kamilla og Martin. Efter Johns udtræden er Martin blevet udvalgt 
som tovholder på, at de mødes. 

5. Varmeanlæg Ryde Kirke  
Helle kontaktede stiftet med vores færdige projekt. Stiftet svarede, at der skal indhentes et tilbud mere, 
foruden det, vi har fra Surel, og at projektet skal styres af en arkitekt. 

Vi sætter spørgsmålstegn ved det sidste, men ønsker at komme videre: John orienterer Surel om den aktuelle 
situation og sørger for at indhente et ekstra tilbud. Helle kontakter Jesper Nielsen og hører, om han vil være 
arkitekt på det. 

6. Borebiller, Landet Kirke v. John  
Der er borebiller i tårnet. Hans Aage kontakter Chr. Mogensen og hører, om han kan gøre noget ved det. 

7. Forankring Tårn, Ryde Kirke v. Martin  
Vi gør, som provstiudvalget har foreslået, og kontakter en ekspert, Kjeld Abrahamsen fra Århus. 

8. Stenpålægning parkeringsplads Landet Kirke  
Hans Aage bestiller sten. 

9. Inventar Ryde Graverhus  
Helle og Martin snakker med Yvonne om det. 

10. Våbenhustag Ryde Kirke  
Vi har et hængeparti med våbenhustaget i Ryde, og også i Landet. Der er utætheder, og vi beder Chr. 
Mogensen åbne op og undersøge dem, og tage os med ved undersøgelsen. 

11. Indkaldelse af suppleant  
John flytter pr. 1. februar og udtræder dermed af menighedsrådet. Tak til John for hans indsats.  

Allan indtræder som suppleant. Tak til Allan for det.  

Vi afventer, hvad der skal ske med kirkeværgefunktionen i Landet. 

12. Lukket punkt  

13. Evt.  
Der er aftalt koordineringsmøde for Vesterborg og Landet-Ryde menighedsråd og personalet d. 08.01. 



Vesterborg har ønsket en anden form, hvor gennemgangen af årets aktiviteter ikke fylder så meget, men at 
mødet bruges til mere principielle drøftelser. Det kan vi godt være enige i, og vi kan byde ind med en samtale 
om den opgradering af udvalgte søndagsgudstjenester, vi påtænker i Landet. Arbejdstitlen kunne være 
”Supersøndage”. 
Kasper udsender årets kirkestatistik og en kalenderoversigt samt inviterer alle til mødet. På baggrund af 
tilmeldingerne tager vi så stilling til, om det giver mening at holde mødet. 

 

 

 

 

 

Referat: Kasper Høyer 


