
Referat af menighedsrådsmøde torsdag. d. 23. marts 2023 kl. 19.00 i Gyrstinge
Præstegård.

Tilstedeværende: Kirsten Forsingdal, Steen Kisselhegn, Peter Borring Sørensen, Dorte Daneholm, 
Peter Budal Jensen, Nina Overholdt.

Referent: Peter Borring Sørensen

Afbud fra Malene Topp Østermark, Vibeke Wojtczak, Per Kejlskov Jørgensen

Mødet er offentligt.

Dagsordenpunkter Forhandling/beslutning
1 Velkomst og godkendelse 

Af dagsorden.
Dagsorden åben for tilføjelser

Dagsorden godkendt. 
I punkt 3 rettes ”2023” til ”2022”.
Ingen tilføjelser til dagsordenen.

2 Underskrift af referat fra
21. februar 2023

Gennemført.

3 Aktuel økonomi:
-Orientering v/Malene
-Malene redegør for årsregnskab 
2023. Det fremlægges til 
godkendelse

Underskud på 68.814,79
Årsregnskab for 2022 godkendes med en anmærkning om, 
at visse konti behøver nærmere drøftelse med 
regnskabsføreren.
Kode til dette referat: Gyrstinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 
23126028, Regnskab 2022, Afleveret d. 22-03-2023 10:17
Der nedsættes en arbejdsgruppe til gennemgang af 
budgettet bestående af Steen, Peter Budal, Kirsten og 
Dorte.

4 Møde med kirkeministeren den 
30. april:
Steen orienterer
Arbejdsplan laves med 
opgavefordeling.

Mødet skal afholdes i Gyrstinge kirke med Lokalrådets telt 
foran våbenhuset. Peter Budal og Steen er behjælpelige 
med at sætte teltet op fra kl. 16.01!
Arbejdsgruppen udgøres af menighedsrådet.
Vi opererer med ca. 100 deltagere + det løse.
Nina står for uddeling af kaffe og kage. 
Steen køber en gave til kirkeministeren.

5 Lys på kirkegården v/Peter Budal Peter Budal vil donere en lille håndfuld lamper til 
kirkegården. For en sikkerheds skyld skal vi spørge 
provstiet, inden lamperne placeres på kirkegården.

6 Aktivitetsudvalg:
-Ingemannsaften med Mogens 
Larsen onsdag d. 17.maj
- Ældreudflugt 9. maj

Ingemannsaftenen er på plads.
Ældreudflugten er ”i proces”. 

7 Evaluering og opfølgning på 
arbejdsdag i præstegårdshaven 

Alt i alt en god og effektiv dag. Vi nåede mere end 
forventet.
I efteråret 2023 skal der plantes et kastanjetræ i 
præstegårdshaven.

8 Orientering om og status på:
-nye døre tårn-kapel

De nye døre monteres efter uge 17/18.
Skiltet er fortsat ”i proces”, og vi gennemgår et oplæg til 
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-skilte v/Bygaden
-tyveri/græsslåmaskine og 
container
-kirkegårdsmur, våbenhus og tårn
-varmepumpe

skiltets udseende. Peter BS går i tænkeboks.
Det gik godt med at montere containeren.
Kirkegårdsmuren: Arbejdet går snart i gang. 
Mht. taget går arbejdet i gang, når vejret bliver varmere.
Intet nyt om varmepumpen. Den skulle komme i løbet af 
april.
Der er købt spyd til at fastgøre ”løse” gravsten.

9 Øvrig orientering fra alle til alle - Ingen servering efter gudstjenesten skærtorsdag. Peter BS
sørger for ”bobler” med tilbehør.
- Kirsten hjælper til ved konfirmandernes generalprøve den
13. april.
- I år er der kun en konfirmationsgudstjeneste i Bringstrup, 
men traditionen tro fortsætter Peter BS  med at udbyde to 
tidspunkter i Bringstrup.
- Høstgudstjenesten ligger i år i Gyrstinge den 17. 
september med optræden fra Bringstrupspillemændene.
- Der er aftalt ny løn med vores webmaster, og Peter BS er 
fortsat glad for samarbejdet.
- Stiftsdagen den 18. marts var en god oplevelse. Bandet 
Hagested Ensemblet kan anbefales.
- Steen + 2 x Peter var til møde i Distriktsforeningen. Idéer 
til kurser modtages med kyshånd. Har man idéer til kurser, 
skal de sendes til Nuser i Distriktsforeningen.
- Kirsten skal til møde i Menighedsrådsforeningen.
- Kvist, Folkekirkens Skoletjeneste, vil gerne besøge os 
under til et menighedsrådsmøde og fortælle om arbejdet. 
- Kirsten gennemgår provstiets gavepolitik.
- Kirsten tilbyder at læse DSUK-bladet.
- Kirsten laver ny kirkekaffeliste frem til juli i år.
- Organist Malene Thastum har sagt sin stilling op. Nyt 
stillingsopslag er udsendt. Den 26. april er der prøvespil og 
jobsamtale for nye ansøgere.
- Opmåling af graverarbejdet er udført af FAK (Din Faglige 
A-kasse).
- Per er genvalgt som medarbejderrepræsentant for 
Gyrstinge.

10 Næste møde fælles med 
Bringstrup

Onsdag d. 26. april kl. 19.00.

11 Eventuelt I hvor høj grad har medarbejderne adgang til DAP’en?
12 Lukket punkt. Behandlet.
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