
Referat af fælles menighedsrådsmøde 14. juni 2018 i Gyrstinge.

Deltagere fra Bringstrup Sigersted: Gitte Stolberg , Anders Rahbeck, Marianne Olesen, Jan Larsen, Janne 
Johannesen, Jens Frilund – Afbud: Anna Christensen

Deltagere fra Gyrstinge: Else Hansen, Kurt Jensen, Leif Larsen, Kirsten Kristensen. Kirsten Forsingdal – Afbud: 
Anne Dorthe Hansen, Dorethe Poulsen

Født medlem Sognepræst Lisbeth Lundbech deltog også.

Dagsorden Forhandling/beslutning
1 Godkendelse af dagsorden og 

valg af referent
Punkt 2 opdeles i 2 A og 2 B
2 A: Godkendelse af regnskab 2017
2 B: Budget for præstegården 2019
Dagsorden herefter godkendt.
Referent: Kirsten Forsingdal

2 2 A: Godkendelse af regnskab Bilag udsendt. Spørgsmål og debat omkring formål 51. (præstegård).
Referat fra marts 2017 mangler, og bør findes frem af hensyn til 
beslutninger, der præciserer, hvilke udgifter der hører til præsteboligen og 
hvilke udgifter der hører til Bringstrup Sigersted kirker.
Det blev drøftet om have og udlænger hører til under Bringstrup Sigersted 
kirker og derfor ikke hører ind under præsteboligens regnskab.

Fremover skal det klart fremgå, hvor udgifter/indtægter skal føres, så 
regnskabsføreren kan placere posteringerne korrekt.

Mangler fra præstegårdssynet er pt ikke sat i gang.

Beslutning: Referat fra marts 2017 findes frem og provstiet kontaktes for 
at få aftale om tjenestebolig fremskaffet. 

Regnskab godkendt.
2 B: Budget 2019 for 
Tjenstlige lokaler i 
præstegård, kirkelig 
undervisning og præstebolig

Bilag udsendt. Jens Frilund redegjorde for budgetforslaget og ændringen i 
bemærkninger til budgettet, idet Bringstrup Sigersteds Menighedsråds 
budget 2019 alligevel ikke udviser et underskud.
Bringstrup Sigersted menighedsråd besluttede på mødet, at beslutningen 
om besparelse på konfirmandtur bortfalder, da budget 2019 ikke længere 
udviser forventet underskud.
Beslutning: Forslag om besparelser på konfirmandtur bortfalder.

En del debat omkring udarbejdelsen af budget for tjenstlige lokaler i 
præstegård, kirkelig undervisning og præstebolig. Gyrstinge har et ønske 
om at få de enkelte formål udspecificeret i budgettet inden mødet, hvilket 
vil gøre det nemmere at forholde sig til budgettet når man ikke kun skal 
forholde sig til ”bundtallet”.



For at få igangsat arbejder på præsteboligen jf. synsrapporten forhøjes 
formål 51 med 84.000 kr. til samlet beløb på 219.000kr. 
Beslutning: ansøge 5 % puljen til energiforbedringer i præsteboligen.

Efter mødet og inden referat er skrevet, har Jens Frilund oplyst at 
udgift/indtægt på 84.000 kr. vil indgå på anden måde i budgettet 
(budgetteknik), medfører ikke ændring i beslutning.

3 Budget for konfirmander og 
minikonfirmander i 2019

Ikke behandlet p.g.af tidspres.

4 Kirkekor Udbetaling af løn til korleder for sæson 2017/2018 er sat i gang med et 
udbetalt a conto beløb. Der aflønnes for udførte timer.

Beslutning: Bringstrup Sigersted ønsker ikke at fortsætte med børnekor i 
2019. Gyrstinge menighedsråd beslutter om de ønsker at forsætte med et
børnekor. 

5 Aktivitetsudvalget, hvad skal 
det stå for?

Forslag om at aktivitetsudvalget fremover skal stå for nytårskuren. 

Beslutning: Ikke vedtaget. De enkelte menighedsråd står fortsat selv for 
arrangementerne.

Aktivitetsudvalget står for julearrangement og sommerudflugt. 
Aktivitetsudvalget kan planlægge/tilslutte sig andre ad hoc arrangementer.

Drøftelse af om alle menighedsrådsmedlemmer kan deltage gratis i 
aktivitetsudvalgets arrangementerne.

Beslutning: Alle - på nær ansatte – betaler i lighed med andre deltagere, 
for arrangementer de deltager i og som er arrangeret af 
aktivitetsudvalget.

6 Eventuelt Notat vedr. brug af kapeller. Der er krav om temperaturstyring. Bør 
overveje fremtiden for kirkernes kapeller, da de bliver brugt meget lidt.

Næste møde: Bringstrup 28. marts 2019
For referat. Kirsten Forsingdal.

Efter et noget rodet møde bør man næste gang udnævne en mødeleder ved mødets start.


