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Referat menighedsrådsmøde  
i Kvaglund Kirke 

Tirsdag d. 24. maj kl. 17.30 – 21.00 

Tema: Menighedsfællesskabet 

Deltagere: Jakob, Anna-Grethe, Birthe, Karin, Thomas, Maibritt (sekretær)  
Afbud: Jens, Georg, Peter, Sisse, Margrethe (orlov)   

 

Program Indhold Varighed 
1. Velkomst og indledning v. Jakob Velkomst og indledning ved Jakob. Vi synger en fællessang eller to.  17.30 – 17.45 

 PUNTER TIL GODKENDELSE FRA FU MØDET   

2. Økonomi v. Jakob 
a. Kvartalsrapport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Dato til ekstraordinært 
MR-møde 
 

 
a) Beslutning: Kvartalsrapporten skal godkendes af MR.  

Indstilling til MR: FU indstiller til godkendelse af kvartalsrapporten. 
 

Bilag 1: Kvartalsrapport Kvaglund Kirke 
Bilag 2: Budget formål, Kvaglund Kirke 
Bilag 3: Budget formål, FTC 
Bilag 4: Budget formål, Folkehuset 
Beslutning: Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt af menighedsrådet. 
Kvartalsrapporten blev derudover underskrevet.   

 
b) Fastsættelse af dato til ekstraordinært MR-møde  

Budgettet er under udarbejdelse og skal godkendes af MR senest 15.06.  Der er derfor 
behov for et ekstraordinært MR-møde. FU foreslår, at det afholdes i forbindelse med 
årsfesten d. 10. juni, hvis nok kan deltage.  Anna-Grethe er forhindret i at deltage denne 
dato.  
Beslutning: MR godkender at det ekstraordinære menighedsrådsmøde afholdes d. 10. 
juni.   

17.45-18.00 

(15 min)  
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3. Folkehuset v. Jakob 

a) Køb af biblioteket  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Etablering af Folkehuset  

 

a) Opfølgning på Folkehuset og seneste møder afholdt angående køb af biblioteket.  
 

Det er nu muligt at købe biblioteket til 2.4 millioner. Orientering om processen bag.  
MR skal godkende forslaget om køb af biblioteket. FU indstiller til godkendelse af 
forslaget. 
Beslutning: Menighedsrådet godkender forslaget om at købe biblioteket til 2.4 millioner. 
 
Det er desuden blevet godkendt af kommunen, at man må bruge deres driftsmidler til at 
ansatte en medarbejder til Folkehuset i en 7 timers tidsbegrænset stilling (max et år med 
mulighed for forlængelse).  
 

b) Folkehusets budget har været til drøftelse i kommunen. Orientering om dette.  
 

FU foreslår, at udgifter i forbindelse med etableringen af Folkehuset kan godkendes af 
daglig ledelse og derfor ikke skal godkendes af forretningsudvalget, så længe det holder 
sig indenfor det vedtagne budget. FU indstiller til godkendelse af dette.  
Beslutning: Menighedsrådet godkender forslaget.  

18.00-18.25 

(25 min)  

 PUNKTER TIL ORIENTERING FRA FU MØDET  

4. Barselsvikar til daglig leder v. 

Jakob  

 

Status på at finde barselsvikar til daglig leder til efteråret. Jakob orienterer.  

Derudover blev det på FU mødet foreslået at have en drøftelse af at daglig lederstillingen 

udløber til sommer 2023 umiddelbart efter endt barsel. Denne drøftelse tages efter 

pausen og uden daglig leder til stede.  

 

Der er fundet en potentiel barselsløsning for daglig lederstillingen til efteråret.  

Det skal undersøges hvorvidt stillingen skal slås op. Derudover skal det undersøges om 

midlerne fra Borgfonden må bruges på en barselsløsning eller om midlerne udbetales i 4. 

år.  

18.25-18.35 

(10 min)  

 

5. Opfølgning på FU referatet Mulighed for at stille øvrige spørgsmål til referaterne fra de sidste to FU møder.   

Bilag 5: Referat fra FU-møde 21.04.22 

18.35-18.40 
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Bilag 6: Referat fra FU-møde 17.05.22 
 
Der var ingen øvrige spørgsmål til referatet.  

(5 min) 

 PAUSE OG SPISNING 18.40-19.20 
(40 min) 

6. Daglig lederstillingen  Drøftelse af at daglig lederstillingen udløber til sommer 2023 lige efter endt barsel. 
Daglig leder er ikke til stede under denne drøftelse.  
 
Beslutning: Der er flertal for at tilbyde Maibritt Thyssen en fast stilling som daglig leder i 
kirken. Vi hensætter til kontaktpersonen sammen med daglig ledelse at forhandle 
detaljerne på plads.   
 

19.20-19.35 

(15 min) 

7. Kirkens alkoholpolitik v. Jakob Drøftelse af og stillingtagen til kirkens nuværende alkoholpolitik.  
 
Forslag om, at der må serveres alkohol i kirken, hvis der er en fra personalet eller en fra 
menighedsrådet, som er til stede til arrangementet og som er ansvarlig for at det foregår 
på en ordentlig måde. Derudover foreslås det, at hvis andre ønsker servering af alkohol til 
arrangementer, hvor der ikke er en til stede fra enten personalegruppen eller 
menighedsrådet, så skal der sendes en ansøgning til daglig ledelse.  
Beslutning: Menighedsrådet godkender forslaget. 

19.35-19.50 

(15 min)  

 

 TEMA: MENIGHEDSFÆLLESSKABET  

8. Menighedsfælleskabet v. daglig 

ledelse 

 

Oplæg fra daglig ledelse om menighedsfællesskabet. Derudover drøftelse af årsfesten d. 
10. juni og planlægning af menighedsrådets orienteringsmøde. 
 
Statuscheck på menigheden v. Maibritt, herunder info om fællesskabsgrupper, nye i 
fællesskabet m.m.  
Input fra KPN (KirkePlanterNet) samling d. 2. april v. Jakob, hvor fokus var fællesskaber.  
 
Planlægning af årsfesten:  

19.50-20.45 

(55 min)  
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• Årsfesten består af årsmøde for Kvaglund Kirkes Menighedsfællesskab og af 
menighedsrådets orienteringsmøde. Derefter fortsætter resten af årsfesten med 
spisning og underholdning  

• Jakob og resten af daglig ledelse planlægger indholdet til menighedsrådets 
orienteringsmøde til årsfesten.  

• Input til indhold: Velkomst v. Karin, årsberetning v. Jakob, orientering om 
Folkehuset m.m.   

9. Eventuelt Spørgsmål til budgettet for Sommerfestugen. Der henstilles til Sommerfestudvalget, som 
har overblik over budgettet for Sommerfestugen.  
 
Orientering om ækvivalieringsansøgninger for de nyansatte kirke- og 
kulturmedarbejdere: Der er blevet ansøgt om fritagelse for uddannelse for de to nyeste 
ansatte kirke- og kulturmedarbejdere. Udvalget er dog blevet nedlagt. Der er derfor ikke 
mulighed for at ansøge om fritagelse for den obligatoriske uddannelse. Der skal derfor 
arbejdes videre på en løsning.  
 

20.45-20.55 

(10 min) 

  

10. Afrunding og bøn v. Maibritt  Info om næste MR-møde: tirsdag d. 21. juni 2022.  
- Tema: Aktuelt emne, fx Folkehuset  
Forslag om at holde aftenen et andet sted som en sommerafslutning. Stedet meldes ud 
inden næste møde.  

- Thomas er muligvis forhindret i at deltage i mødet.  
 

Valg af person til indledning til næste møde.  
- Peter.  
 

20.55-21.00 

(5 min)  

 


