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Referat af konstituerende menighedsrådsmøde mandag, den 31/10 2022 kl. 18:00 til 19:00. 

 
Dagsorden for det konstituerende møde 
 

 Punkt  

1 Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

2 Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes 

valgbarhed, jf. valglovens § 3, og 

menighedsrådslovens § 6, stk. 2. 

 

Ingen indsigelser modtaget.  

3 Underskrivelse af erklæring 

(menighedsrådsløftet) jf. 

menighedsrådslovens § 7. 

 

Det nye medlem havde på forhånd 
underskrevet erklæringerne 

4 Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, 

stk. 3. 

 

Susan Elisiussen foreslås og enstemmigt valgt. 

5 Valg af næstformand, jf. 

menighedsrådslovens § 8, stk.3. 

 

Lisbeth Jakobsen foreslås og enstemmigt 
valgt. 

6 Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 

9, stk. 1. 

 

Lenda Petersen foreslås og enstemmigt valgt. 

7 Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, 

stk. 2. 
Jette Rude foreslås og enstemmigt valgt. 

8 Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, 

stk. 4. 
Tove Kruse foreslås og enstemmigt valgt. 

9 Valg af kontaktperson, jf. 

menighedsrådslovens § 9, stk. 5. 
Jørgen Revsbech foreslås og enstemmigt valgt 

10 Valg af bygningskyndig, jf. 

menighedsrådslovens § 9, stk. 8. 
Ib Andersen foreslået og enstemmigt valgt 

11 Valg af underskriftsberettiget, jf. 

menighedsrådslovens § 9, stk. 9. 
Formand og kasserer tegner menighedsrådet, 
idet det dog er den involverede 
udvalgsformand (som f.eks kirkeværge, 
kontaktperson) og MR formanden der 
underskriver ved projekter o.l    
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12 Valg af stående udvalg, jf. 

menighedsrådslovens § 17, stk. 1 (for ikke 

selvejende kirker § 19). 

Kirkegårdsudvalg er et krav. Alle 
menighedsrådsmedlemmer er indvalgt i 
udvalget undt. Kirkeværgen.    
 

13 Valg af medlemmer til det stående 

præstegårdsudvalg i flersognspastorater, jf. 

menighedsrådslovens § 18 

Præstegårdsudvalg - Jørgen Revsbech og 
Lisbeth Jakobsen blev foreslået og valgt. 

14 Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 

1. 
Susan Elisiussen, Tove Kruse og Lisbeth 
Jakobsen foreslået og enstemmigt valgt 

15 Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. 

valglovens § 6, stk. 2. 
Tove Kruse foreslået og enstemmigt valgt. 

16 Fastsættelse af eventuelt honorar for 

formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, 

og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. 

menighedsrådslovens § 9, stk. 6 (dette punkt 

kan vente til det første møde i 

funktionsperioden, hvis det ønskes). 

Gældende satser jf. provstiet vedtages f.s.v.a. 
formand, kirkeværge og kontaktperson. 

17 Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden. Den første tirsdag i måneden. Næste gang 
første tirsdag i december, kl. 18:00.  
 

 
   

 
 
 
 

 


