
Referat. Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Vester Assels Sogn 

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 16.00 i Konfirmandhuset/it-huset. Præsteallé 1. 7990 Ø. Assels. 

Inviterede menighedsrådet og graver I. D. Svenningsen. Kass. Bodil Pedersen deltager i en del af mødet. Der 

serveres et let måltid i løbet af mødet. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Behandling af årsregnskab for år 2021 og kvartalsrapport fra 1. jan. 2021- 31. dec. 2021. Kass. Bodil 

Pedersen deltager i dette punkt. Der udsendes regnskabsmateriale i en særskilt e-mail. 

3. Vandspildssag. 501 m3 i år 2021. Normalforbrug 25 m3 til betaling. Selvrisiko 30 m3 til betaling. 

Eftergivet 446 m3 i Morsø Forsyning. Indstilling. Tages til efterretning. 

4. Graverens kurser er gennemført. Godtgørelse bevilliget. MUS-samtale v. Anne Lise Stouby. 

Indstilling: tages til efterretning. 

5. Forpagtningsaftalen for præstegårdjorden i Øster Assels udløber sidst på året 2022. Der skal indgås 

en ny forpagtningsaftale. Det er menighedsrådene i Ø-, og V. Assels der skal indgå aftalen. 

6. Til Efterretning: Projektet Fælles annoncering i Ugeavisen går i gang i uge 10. 15 af 23 

menighedsråd har tilsluttet sig aftalen. 

7. Sognepræsten har oplyst at der skal ske en årlig indsamling til Bibelselskabet. Forslag:  Der 

indsamles den 27. marts 2022 når børnekoret gæster V. Assels. Der er våbenhuskaffe, m. brød. 

8. Den gejstlige betjening af V. Assels Sogn. Liste af 9. feb. 2022. Fremsendes om bilag. 

9. Nyt fra sognepræsten. 

10. Nyt fra graveren. 

11. Maling af dør i våbenhus. Andet fra de seneste kirkesyn. 

12. Alle Kirker synger den 16. marts kl. 19.00. Det praktiske er på plads. Flemming Futtrup er afløser og 

pynter kirken. 

13. Håndværkerkoret gæster V. Assels den 9. maj. Afvikles efter sædvanligt koncept, men med en 

andagt. 

14. 21. april kl. 18.00 fællesmøde i pastoratet uden ansatte.  

15. Tid og sted for næste møde. Eventuelt sammen med kirkesyn i uge 21 eller uge 22. 

16. Eventuelt. 

17. Mødet sluttede. 

Med venlig hilsen 

Gunhild Olesen Møller 

Referat. 

Der var afbud fra graveren. Øvrige deltog. Gunhild Olesen Møller (GOM), Rose Marie M. Jensen (RMJ), Egon 

F. Møller (EFM), Anne Lise Stouby (ALS), Poul Riisgaard (PR) og sognepræst Tabitta Flyger (TF). Kasserer 

Bodil Pedersen deltog til og med punkt 3. 

 

Ad 1). Godkendt. 

 

Ad 2). Kass. Bodil Pedersen (BP) gennemgik regnskabet. Vester Assels Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 

41199318. Regnskab 2021. Afleveret d- 10-03-2022 10:29 

Regnskabet var udsendt i forvejen og blev behandlet 



Kvartalsrapport fra 01-01-2021 til 31-12-2021 blev underskrevet og afleveret i B. Pedersen.  

 

Året har været præget af Corona nedlukning og håndværkertravlhed som udsatte nogle synsudsatte ting. 

Det overvejes at udskifte oliefyret med en varmepumpe. Det undersøges om det er en mulighed. 

 

ALS og GOM underskrev lønudbetalingsbilaget.  

Det indskærpes at kollektindsamlingsbogen underskrives af to personer ved indsamlingens afslutning i 

kirken og beløbet noteres. Beløbet indgår i kirkens regnskab. 

Der blev talt om Mobil Pay. Indbetalingerne indgår i det samlede regnskab. 

 

Ad 3). Taget til efterretning. Det indskærpes at holde øje med installationerne. 

 

Ad 4). ALS oplyste at der er foretaget MUS-samtale. Tages til efterretning.  

Den hidtidige praksis om optjente ekstratimer fortsætter. Eventuelle ekstratimer afspadseres i stille 

perioder og fortrinsvis i vintermånederne. 

 

Ad 5). Forpagtningsaftale:  Der indledes en dialog med Øster Assels Sogn om aftaleperiodens varighed og 

jordens anvendelse. 

 

Ad 6). Taget til efterretning. 

 

Ad 7). Taget til efterretning. Der samles ind den 27. marts. 

 

Ad 8). Listen blev debatteret. Det kunne komme på tale at inddrage lægprædikanter. 

 

Ad 9). TB: Der er oprettet en gruppe for mennesker der har været igennem en skilsmisse. Der er et 

minikonfirmandhold. Der er ikke konfirmation i VA i år.  

Der er en fælleshøstgudstjeneste i proces den 25. september kl. 14.00 i Gregersens lade. Rådet fandt ideen 

OK. PR indgår i arbejdsgruppen på vegne af VA. Der blev aftalt et møde til den 20. april. 

Den 18. september kl. 19.00 bibeholdes med gudstjeneste i VA kirke og med et musikarr. 

 

Ad 10). I graveren fravær informerede RMJ. Der er udskiftet pærer og foretaget mindre el reparationer.  

Opretning af gravsten. Graveren kontakter Torben Stenhugger og aftaler en dag hvor EFM også kan være til 

stede.  

Det er OK at sende plæneklipperen til service hos Dam. 

 

Der blev talt om tagsten. Det kræver en kran at få ordnet disse tagsten. Det er vanskelige forhold og kræver 

overvejelse at håndtere.  

 

Ad 11). De synsudsatte ting udføres efterhånden som det er praktisk muligt. 

 

Ad 12). Taget til efterretning. GOM: Der er indkøbt sekt, chokolade og glas. Conni Cold og Carsten Smidt har 

lavet programmet. GOM fortæller fra egnens historie. 

 

Ad 13). Vedr. Håndværkerkoret. Der er andagt i kirken. PR bestiller forsamlingshuset + kaffe og småkager. 



Forsamlingshuset kan få en opringning om hvor mange der er i kirken, så borddækningen kan justeres.  

GOM bestiller håndmadder + sørger for drikkevarer. 

 

Ad 14). Taget til efterretning.  

Det blev talt om Aktivitetsudvalgsmøde. TB har siden præciseret at det er den 26. april kl. 16.30-18.00. ALS 

og GOM deltager. 

 

Ad 15). Der afholdes kirkesyn ved næste møde den 2. juni 2022 kl. 10.00 ved kirken + menighedsrådsmøde. 

Afbud fra TF. 

TF er væk over flere uger i forsommerperioden og tilbage den 20. juni. 

Den 15. juni 2022 er deadline for indlevering af budgetønsker i relation til budget for år 2023.  Denne dato 

har været gældende i flere år. 

 

Ad 16). Evt. Intet. 

Ved mødet start have PR uddelt et turforslag. Underskriftsarket blev underskrevet. 

 

Ad 17). Mødet sluttede kl. 18.30. 

 

Referat: Gunhild Olesen Møller 


