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Referat 

Fælles menighedsrådsmøde for Hostrup og Højst 

tirsdag den 19.06 kl 18.30 i Æ Kirkkro. 

Deltagere: Haakon Nissen Friedrichsen (HNF), Peter Jepsen – Hostrup menighedsråd (PJ), Mette 

Rossen Hansen (MRH), Bjarne Lund Henneberg (BLH), Knud Damgaard Christensen (KDC), Peter 

Madsen(PM), Ulla Møgeleng (UM), Ketty Marie Jacobsen (KTJ), Ellen Marie Trip (EMT), Peter 

Jepsen – Højst menighedsråd (PEJ), Linda Lassen (LL) – graver i Højst og Thorsten Bjerg 

Christensen (TBC) 

 

 
Dagsorden 
 

  
Referat 

1. Godkendelse af dagsorden.  1. Godkendelse af dagsorden. 
 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

1. Opfølgning af referat fra 10.01.2018.  2. Opfølgning af referat fra 10.01.2018. 
 

Telefonnummeret til taxakørsel til kirken er 
blevet rettet. Telefonnummeret til taxakørsel 
skal i fremtiden fremgå mere tydeligt i 
kirkebladet. 

3. Orientering fra Thorsten.  3. Orientering fra Thorsten. 
 

TBC har haft travl i den seneste tid pga. arbejde i 
andre sogne. Han holder ferie i 2 uger fra fredag 
den 29. juni 2018. 
 
Aktivitetsudvalget holder møde den 28. juni 
2018. 
 
Carsten Holm kommer i efteråret med et 
arrangement om Elvis i Højst. 

4. Kirkebladet. 
a. Indlevering af stof til kirkebladet. 
b. Korrekturlæsning udenfor ferietiden. 
c. Annoncering, hvordan får vi bedst muligt 

vore arrangementer formidlet ud.      
                                                          

 4. Kirkebladet. 
 
a. Der er frist for indlevering af stof til 

næste kirkeblad den 16. juli 2018. 
 

b. Ellen Fink og KDC læser korrektur fra 
Hostrup Sogn. PM og EMT læser 
korrektur fra Højst Sogn. Desuden læser 
TBC korrektur. 
 

c. Der er behov for at få meldt bredt ud så 
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arrangementer ikke bliver for en lukket 
klub. Der har været 2 forrygende gode 
arrangementer i Æ Kirkkro. BLH foreslog 
at der kom en pressemeddelelse eller 
en mindre artikel i den lokale presse. 
 
Det er vigtigt at begge sogne nævnes i 
overskriften i kirkebladet når der er 
fællesarrangementer. 

5. Fælles aktivitetsudvalg. Beføjelser. 
a. Økonomisk ansvarlig. Er det udvalg eller 

menighedsrådene? 
b. Orientering til menighedsrådene om 

kommende arrangementer. 
c. Deles vi om udgifterne til foredrag og 

koncerter i vore sogne eller hvordan finder 
vi helt klare retningslinier fremover. 

d. Vi skal være bedre til fælles annoncering. 

 5. Fælles aktivitetsudvalg. Beføjelser. 
 
a. Ansvarligheden for økonomien er 

uddeleret til udvalgene inden for den 
økonomiske ramme. Menighedsrådene 
skal løbende holdes orienteret om 
økonomien.  
 

b. Der kommer en mail fra TBC til 
menighedsrådsformændene om de 
kommende arrangementer besluttet i 
aktivitetsudvalget. 
 

c. Udgiften deles mellem menighedsråde 
med 50 % til hvert sogn. 
Egne arrangementer betaler det 
pågældende sogn selv. 
 

d. Ved fælles arrangementer skal hele 
pastoratet nævnes.  

6.      Graversamarbejde. 
a. Drøftelse af samarbejdet, samt udførelse af 

et dokument, så der er helt klare linjer. 

 6. Graversamarbejde. 
 
a. EMT forslog at stiftet kunne hjælpe med 

at lave en samarbejdsaftale så arbejdet 
f.eks. under sygdom kan udføres. Indtil 
nu har der ligget en uformel aftale ved 
ferieafløsning.  
BLH foreslog at arbejdet med et oplæg 
til samarbejdsaftale påbegyndes i 
august med inddragelse af de relevante 
medarbejdere og kontaktpersonerne fra 
begge menighedsråd. 

7. Skal der skrives protokol fra fælles udvalg og 
udvalgsmøder?    

 7. Skal der skrives protokol fra fælles udvalg og 
udvalgsmøder? 
 

I en periode har man skrevet referat fra de 
fælles medarbejdermøder. En periode har man 
ikke gjort det og nu har man igen begyndt at 
skrive referater. 
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De ansatte skal have mulighed for at holde 
interne møder uden at der nødvendigvis skal 
skrives referater. 

8. Datalov skal noget rettes til eller fungerer det?  8. Datalov skal noget rettes til eller fungerer 
det? 
 

Det ser ikke ud til at vi har problemer med den 
nye datalov. På hjemmesiden skal det oplyses, 
at data bliver behandlet fortroligt. Det skal 
Anton Schulz have indskrevet på hjemmesiden. 
Fortrolige papirer skal makuleres efter 5 år. 

9. Ny dato til næste fællesmøde.  9. Ny dato til næste fællesmøde. 
 
Næste fællesmøde er tirsdag den 9. oktober 
2018 i Højst kl. 18:30. 

10. Evt.  10. Evt. 
 

Alle deltagere ønsker at blive slettet fra 
kalendermeddelelser om gudstjenester fra 
webmaster. 
 
Anton Schulz skal fremover sørge for at 
arrangementerne kommer ind i 
https://jejsing.infoland.dk/  

Refereret af Knud Damgaard Christensen 

 

https://jejsing.infoland.dk/

