
Referat. Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Vester Assels Sogn 

Mandag den 8. august 2022 kl. 13.00 ved Vester Assels Kirke. 7990 Ø. Assels. 

Inviterede menighedsrådet og graver I. D. Svenningsen. Gunhild medbringer brød. Inge Dam Svenningsen 

laver kaffe. Anne Lise Stouby har meldt afbud. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Menighedsrådsmøde 2. juni 2022. Referatet er indsendt. 

3. Behandling af kvartalsrapport nr. 2 for år 2022. (Rapporten er udsendt) 

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

en ny forpagtningsaftale. Provstiet har for nylig godkendt en et-årig aftale efter ønske fra 

Blidstrup/Ø. Assels M. Råd: Egon F. Møller orienterer. Der skal være møde den 10. august i 

præstegårdsudvalget. 

5. Konvertering af oliefyr med varmepumpe. Der er indsendt en ansøgning til provstiet. Den 

behandles formodentlig på næste PU-møde. 

6. Ansøgning om etablering og tilbud på handicaptoilet. Sagen er startet i år 2013.  

7. Nyt fra præsten. 

8. Høringssvar fra VA til landsforeningen vedr. akt. Nr. 232085. 

9. Siden sidst. Kass. Bodil Pedersen har meddelt at regnskabet for år 2022 er godkendt. Gunhild har 

deltaget i et formandsmøde og et redaktionsmøde den 1. august.  

10. Stillingtagen til om VA vil være med til kvartalsvis fællesmøder i pastoratet. Indstilling: ideen 

tiltrædes. 

11. Stillingtagen til om VA går ind for at ansætte en sognemedhjælper i en forsøgsperiode på 11 

måneder med en arbejdstid på 7 timer ugentligt. Anslået udgift for VA kr. 6.0000. Indstilling: Ideen 

tiltrædes.   

12. Til efterretning:  Søndag den 18. september. Gudstjeneste ved AMS og underholdning i kirke og 

forsamlingshus m. Tina Siel. Hellig Tre Konger 5. jan. 2023 musisk indslag i forsamlingshuset med De 

Eventyrlystne fra Thyholm samme aften er der andagt i kirken v. CRB.  

13. Til information: Folkekirken på Mors er til stede på Kulturmødet. Der er planlagt en 

kirkegårdsvandring af Distriktsforeningen den 16. august. Kl. 19.00 på Nykøbing Kirkegård med 

tilmelding. Indstilling: Tages til efterretning 

14. Til efterretning: Der er afholdt et formandsmøde med provst Mette Moesgaard den 28.juni kl. 

10.00. Emnet var forventningsafstemning mellem præst og menighedsrådene. Mødet forløb i 

gensidig forståelse. 

15. Nyt fra graveren. 

16. Grøn Kirke: Plantning på kirkegården af buske til pyntning af kirken. Menighedsrådet ser på 

forholdene. 

17. Eventuelt. 

18. Mødet sluttede. Underskriftsark.  

Med venlig hilsen 

Gunhild Olesen Møller 

 

Referat. 

Tilstede: Tabitta Flyger TF), Gunhild O. Møller (GOM), Rose Marie M. Jensen. Poul Riisgaard (PR) og Inge D. 

Svenningsen. 

Afbud: Anne Lise Stouby og Egon F. Møller 

 



Ad 1). Godkendt. 

 

Ad 2). Taget til efterretning. 

 

Ad 3). Rapporten blev behandlet. Tiltrådt. GOM indsender. 

 

Ad 4). Afventer resultatet af mødet den 10. august i Præstegårdsudv. 

 

Ad 5). Der er møde i PU den 18. august. Forventningen er at vores ansøgning behandles i dette møde. 

 

Ad 6). Der blev forevist en tegning af graverhuset og der søges etableret kontakt til to tilbudsgivere, som 

har tegnestue. 

 

Ad 7). Der blev aftalt nogle detaljer omkring indkøb til altergang på høstgudstjenesten i laden den 25. sept. 

Der samles ind til Skjult Nød på Sydmors. 

TF har felttjeneste i Bagdad og orlov fra den 15. januar-15. sept. 2023. Der kommer en fast vikar i perioden. 

 

Ad 8). GOM havde udsendt et udkast til høringssvar. Det blev godkendt med en tilføjelse på nogle linjer 

som indskrives under overskriften. Der er ikke givet plads til en rubrik i høringssvaret til menighedsrådets 

egne kommentarer, hvilken forekommer at være en mangel i dialogen mellem Ministeriet og 

menighedsrådene. 

 

Ad 9). Taget til efterretning. 

 

Ad 10). Indstillingen tiltrædes. 

 

Ad 11). Indstilling tiltrædes. Udgiften er anslået kr. 6.000. 

 

Ad 12). Tina Siel arr. Klaveret skal bruges i både kirke og forsamlingshus.  

Begge arr. Taget til efterretning. PR vil regulere antallet ved indgangen til kaffen i forsamlingshuset. Der er 

plads til ca. 100 og omkring 125 i kirken. Der reserveres et bord til menighedsrådet i forsamlingshuset. 

PR bestiller forsamlingshuset til den 5. januar 2023 til Hellig Tre Konger aften med De eventyrlystne. Der er 

kirke kl. 19.00 v. CRB. 

 

Ad 13). Taget til efterretning. Der er tilmelding til kirkegårdsvandringen i Nyk. 

 

Ad 14). Taget til efterretning. 

 

Ad 15). Det blev aftalt at graveren køber noget nyt arbejdstøj hos Poul A i Nyk. Betalingen aftales med Poul 

A. 

 

Ad 16). PR, GOM, RMMJ gik en tur og så på forholdene. Det har været en meget tør sommer. 

 

En operastuderende fra München har fået lov til at øve opera i kirken i sin sommerferie. Hun har familie i V. 

Assels. 

 



Ad 17). Intet under evt.  

 

Ad 18. Mødet sluttede kl. 15.00. Underskriftsarket blev udfyldt.  

 

Næste møde blev planlagt til mandag den 3. oktober 2022 kl. 13.00 ved kirken PR booker mødedeltagerne 

via medarbejdersystemet. Der er afbud fra TF. 

 

Der blev planlagt yderligt et møde den 27. november kl. 17.00 i it-huset. Der er efterfølgende 

fællesspisning kl. 18.00 for råd og medarbejdere. PR booker dette møde i IT-huset og i 

medarbejdersystemet. 

Der er fælles menighedsrådsmøde den 7. sept. 2022 i Vejerslev. Der indkaldes senere.  

 

Referat. Gunhild Olesen Møller 

 

 


