
Beslutningsprotokol for Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd. 

Dato: 29.04. 2021 kl. 17.00 – 19.00 

Mødested: Graverhuset Agri  

____________________________________________________________________________________________ 

Til stede: Oda Skov Andersen (OSA), Elisabeth Carstensen (EC), Inge Merete Dalsgaard 
Johansen (IJ), Anne Hansson (AH), Rikke Borup Hansen (RBH), Alice Bonde Nissen (ABN), 
Claus Rasmussen (CR) Morten Gregers Hansen (HM), Bent Caspersen (BC), Lene Duun (LD) 

Afbud: Bent Caspersen 

Dagsordenspunkt Beslutninger 
 
1.Godkendelse af dagsorden.  
 

 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra 
sidste møde. 

 
Godkendt 
 
 

 
3.A. Beslutningspunkt.  
 
Nadvervin i fremtiden: Hvad 
taler for, at det skal være 
med eller uden alkohol? 
Anne 
 

 
MR beslutter en prøveperiode med alkoholfri nadvervin – 
evt. økologisk. MR prøvesmager nogle varianter fra fx 
Ebeltoft Gårdbryg og udvælger én, vi kan anvende i en 
periode. Efterfølgende tages forsøget op på et 
menighedsmøde, hvor deltagerne kan give feedback på 
afprøvningen.  

 
3.B. Beslutningspunkt 
Budgetønsker for 2022?  
Vi afventer resultaterne fra 
provstesynet i maj, inden 
punktet lukkes 
Oda 
 

 
MR foreslår at skrive den grønne profil frem i målsætningen 
under ”særlige indsatsområder”: 

• Menighedsrådet ønsker at vægte arrangementer og 
projekter, der fremmer menighedens (og besøgendes) 
forståelse for det omgivende fysiske miljø og naturen. For 
eksempel gennem kirkelige handlinger i det fri, 
pilgrimsvandringer og projekter som ”Grøn Kirke” og ”Vild 
Natur”. 

Budgetønsker fra Anne: indretningen af konfirmandlokalet 
som et fordybelsesrum og et frirum, hvori man kan sidde 
uforstyrret. Rummet skal bruges i forbindelse med andre 
arrangementer udover konfirmandundervisningen. Der 
sættes 10.000 kr.- af til tiltaget. 
Budgetønske fra Lene: fingerklipper ønskes indkøbt. Priser 
sendes med som tillæg. 
Budgetønsker til den månedlige drift:  3.000 kr.- skal sættes 
af til drift af en leasingbil 



Lys på Knebel Kirke - Claus fremsøger tilbud. 
Ny stilling udløser ekstra lønudgift på 2 timer 
Rikke og Oda fremlægger budgettet på budgetmøde i 
Provstiet og vender tilbage til MR 
 

 
3. C. Beslutningspunkt 
Kørsel til/fra kirke – noget 
nyt? 
Rikke 
 

 
Oda er indkaldt til møde i Tved med Taxafirmaet, hvor 
formålet er at finde nogle fælles retningslinjer for 
taxakørsel - og for at høre hvad firmaet kan tilbyde. Aftalen 
er fælles med MR i Tved – men vedtages efterfølgende i de 
respektive MR. Provstiet er orienteret om den verserende 
Taxa-sag og giver accept for at fortsætte.  
 

 
3. D. Beslutningspunkt 
Er vi klar til at beslutte, 
hvilken højttalertype til 
udendørs brug vi skal vælge - 
(Scantone eller noget 
enklere?) 
 
Claus/ Elisabeth/Anne 
 

 
MR beslutter at investere i Soundboxen til udendørs 
arrangementer. 

 
3. E Beslutningspunkt  
Reparation af dør i Rolsø 
Kirke – kan besluttes på 
mødet, hvis pristilbud 
foreligger 
 
Claus 
 

 
Reparation af kapeldør i Rolsø Kapel. Selve døren må 
udskiftes, mens karmen ikke må. Selve døren kan repareres 
for 30.000. MR godkender budgetforslaget. 

 
3. F. Beslutningspunkt 
Ønske om mere inddragelse 
af MR-medlemmer og andre 
fra menigheden under 
Gudstjenesterne, f.eks. 
oplæsning af tekststykker, 
digte o.l.? 
 
Anne 
 

 
Anne foreslår, at MR inddrages mere aktivt under 
gudstjenester. Det kunne fx bestå i, at et MR-medlem kan 
have en lille funktion under gudstjenester á la 
”lægmændslæsninger”. Det er et emne til en MR-dag, hvor 
vi taler om visioner. Indtil videre melder Rikke, Claus og 
Alice sig på banen i forbindelse med initiativet. 

 
3.G. Beslutningspunkt 
Ny indretning af 
konfirmandlokalet 

 
MR støtter forslaget om at indrette konfirmationslokalet så 
det også fungerer som fordybelsesrum som man også kan 
sidde trygt og uforstyrret i under eksempelvis personlige 



 

 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Alice B. Nissen 
sekretær 

 
Anne 
 

samtaler. Rummet skal også bruges i forbindelse med andre 
arrangementer udover konfirmandundervisningen. 

 
3.H. Beslutningspunkt 
Kvartalsrapporten 
 
Oda 
 

 
MR godkender Kvartalsrapporten.   
Vi har et overskud på kvartalsbudgettet – incl. Køb af 
havetraktor. 
I ekstra ligning har vi fået 6.000 der skal dække køb af sprit. 
 

 
3. I. Beslutningspunkt 
Toiletter i Egens 
 

 
MR støtter forslaget om, at ny toiletdør bliver repareret.  

 
3. J Beslutningspunkt 
 
 

 
Bonus til plantning af hække godkendes af MR 
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