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d. 29. november 2018 

Lintrup-Hjerting Menighedsråd 

Menighedsrådsmøde 

Tirsdag d. 4. december 2018 i Lintrup Præstegård, konfirmandstuen, kl. ca. 20.00.  

Mødet holdes efter prøveprædiken og samtale 

Dagsorden - Referat (rev.1. dec. 2018) 

Deltagere: Afbud fra Margrethe Wind 

1. Økonomi 2018. 

a. Status renovering af præstegård 

Referat: Gennemgået. Afventer en enkelt regning.  

b. Status økonomi 2018 

Referat: Skøn for forventet regnskab gennemgået 

 

2. Debitorer (lukket punkt)  
a. Restance vedr.  nærmere angivet gravsted . Der er ikke betalt for gravkastning og erhver-

velse, 4.208,68 kr., ligesom der heller ikke er betalt for tilbuddet om legat, jf. meddelelse 

fra Gias. Der er rykket for betaling. 

Referat: Restancen afskrives.  Vedrørende nærmere angivet gravsted: Margrethe Wind ser på sagen. 

b. Restance vedr. nærmere angivet gravsted. Der er rykket 2 gange for betaling. 

Referat: Jens Christian Andersen ser på sagen.  

  

3. Reparation af kirkegårdsdiget ved Lintrup Kirke (lukket punkt).  

Beslutning om iværksættelse af reparationsarbejderne. Bilag med tilbud er vedhæftet dagsorde-

nen. 

Referat: Tilbuddet fra Oxholm Aps Anlægsgartnere fra 25. nov. 2018 vælges 

4. Arbejder i 2019 

a. Udskiftning af tag på graverhus 

Budget 2019 afsætter bevilling til udskiftning af tagbelægningen. Drøftelse af det videre 

forløb 

Referat: Udsættes til et kommende møde i marts 2019 

b. Materielpladsen ved graverhuset 

Budget 2019 afsætter bevilling til en ny materielgård og –plads ved graverhuset. Drøftelse 

af det videre forløb 

Referat: Udsættes til et kommende møde i marts 2019 
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5. Kirkegårdsplan for Lintrup Kirke 

Evaluering af studieturen d. 3. november 2018 til Højen, Linnerup og Hornborg kirker. Det umiddel-

bare indtryk fra turen er, at kirkerne har fået lavet kirkegårdsplaner, som de kun bruger i begræn-

set omfang eller slet ikke. Drøftelse af det videre forløb, så arbejdet med en plan kommer til at af-

spejle menighedsrådets ønsker og vurderinger og fører til en plan, som menighedsrådet kan og vil 

følge.  

Referat: Udsættes til næste møde. 

 

6. Aktiviteter 

a. Julekoncert – betaling til spejderne for hjælp. 

Der er tidligere betalt 500 kr. 

Referat: Spejderne får 800 kr. for at stå for servering i forsamlingshuset efter koncerten. 

b. Juleaften. 

Trykning af sanghefte 

Referat: Erik sørger for trykning. 

c. Andet 

 

7. Meddelelser 

 

8. Eventuelt 

Der stiles efter, at mødet er afsluttet senest kl. 21.00. 

Med venlig hilsen 

 
Jens Kristian Poulsen 


