
Referat fra Nylars menighedsrådsmøde torsdag d. 12/2 2015  
 

Til stede : Ingrid Gadager Jørgensen, Kurt Nielsen, Lonni Grønbech, Jens-Georg Hansen, Ellen 

Andersen og Birgitte Ekstrøm. 

Gæster : Svend Grenå. 

 

1. Valg af referent : 
Birgitte Ekstrøm valgt 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 19/11 2014. 
Godkendt. 

      2a. Ændring af kirkegårdsregulativ vedr. gravsted i græs. 
 Vi vedtager,  at lave en tilføjelse til kirkegårdsregulativet mht. kirkebegravelse i græs med 

 flad gravsten i jordplan. Det betyder en ny pris for kistegravsteder i græs. Ellen, Jens-Georg 

 og Svend udarbejder tilføjelsen. 

3. Meddelelser fra formanden : 
- gadelys juleaften. Borgerforeningen har godkendt en ændring af gadelyset, så det er muligt at 

have gadelyset tændt julenat. Ellen ansøger kommunen om ændringen. 

- Lynafleder i kirken.  Ellen undersøger om det er lovpligtigt at have en lynafleder. 

- Udlejning af præstebolig. Dele af præsteboligen er pt. udlejet. Jens-Georg udarbejder en 

lejekontrakt. 

- Gudstjeneste juledag. Vi anmoder Vestermarie menighed om at holde julegudstjeneste 1. juledag 

kl. 10.30 pga midnatsgudstjenesten. 

- Ting til museet. Vi har afleveret det gamle dåbsfad mm til museet. Liste over tingene er vedlagt 

referatet. 

- Præstens boks. Brev fra Nylars præsteboligs arkiv vedr. en kommende arv lægges i boksen i 

Vestermarie 

4. Meddelelser fra præsten. 
- Ingrid ønsker at få organisten til at spille til nogle af konfirmandtimerne – godkendt. 

- Ingrid har modtaget en forespørgsel om en rundvisning i Nylars Kirke d. 16/5. Der henvises til 

Carsten Rolsted. 

- Ingrid har fået sin ansættelse forlænget til oktober 2015 pga Lisbeths forlængede barselsorlov. 

5. Meddelelser fra kasseren. 
Revisionsprotokollat af 25/11 2014 er godkendt. 

Regnskab 2014 er godkendt med følgende kommentar – børnelegatkontoen overføres til 

driftkontoen. 

 

Nylarsker Sogns menighedsråd, CVR-nr40810013, Regnskab 2014, afleveret d. 12-02-2015. 
 

6. Meddelelser fra kirkeværgen. 
Kirkebøgerne er gennemgået og fornyelser vedr. gravsteder er sendt ud. 

7. Meddelelser fra skovudvalget. 
Der er fældet en del træer som bliver solgt til flis. 

Skov-besigtigelse sidst i april, Ellen indkalder 

8. Meddelelser fra aktivitetsudvalg. 
- Sangaften med Lars Christiansen d. 26/2. Birgitte står for arrangementet, Ellen sørger for 

annoncering. 

- Skærtorsdag d. 2/4 med spisning i samlingshuset. Ellen skriver om det i kirkebladet. 

- Påskedag d. 5/4. besøg af Nylars koret, kirkekaffe med frugt/småkager, Ellen er ansvalig for det 

praktiske. 

- Ældreudflugt onsdag d. 17/6. Ellen, Birgitte og Lonny arbejder videre med arrangementet 

- udflugt for meningheden + borgerforening torsdag d. 9/7 

- udflugt for menighedsrådet + personalet lørdag d. 29/8 



9. Meddelelser fra kirkegårdsudvalget. 
- Vi har modtaget et tilbud på en ny pumpe. Svend og jens-Georg arbejder videre med sagen 

- 3 lampekupler er ødelagte i stormvejret. Vi afventer et tilbud på nye lampekupler. 

- Brandsikre skabe. Vi afventer et tilbud fra Hellisen på egnede skabe. 

- Vi har modtaget flere gamle gravsten fra nedlagte gravsteder. Vi ser på gravstenene på vores 

kommende skov-tur i april og beslutter der, hvilke vi vil bevare. 

10. Meddelelser fra redaktionsudvalget. 
Ellen skriver og Birgitte læser korrektur på næste blad. 

Ellen undersøger om husstande med nej tak til reklamer modtager kirkebladet. 

11. Næste møde. 

Onsdag d. 6/5 2015 kl. 19.00 hos Lonni Grønbech, Slugten 10 i Arnager 

12. Evt. 
- Borgerforeningen har ikke noget imod, at vi ændrer på tidspunkterne for at ringe solen op/ned. Vi 

følger de 4 årstider. 

1/10 -31/3:   Op kl. 8.00 og ned kl. 15.30 

1/4 – 31/5 :   Op kl. 7.00 og ned kl. 19.00 

1/6 – 31/7 :   Op kl. 7.00 og ned kl. 21.00 

1/8 – 30/9 :   Op kl. 7.00 og ned kl. 19.00 

Svend kontakter ”klokkemanden” 

 

 


