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Afbud: Susanne Larsen og Claus Østenby. Bente Rasmussen og Lone Carlson indkaldt som suppleanter.  

Præsentation af ny personalerepræsentant Peter Karstenberg. 



1. Beslutningspunkter       

1) Budget 2022  

     Budget 2022 godkendt. 

     Der er ønske om at tage en anlægsgartner elev på kirkegården – bilag 6 udfyldes, når vi har tallene. 

     Der er afsat midler i budgettet, så personalet kan tilbydes sundhedsforsikring. 

     Budgettet afleveres snarest i Økonomiportalen efter aftale med provstiet. 

 

    
2. Orientering fra formand       

1) Afsked med Biskop pr. 31/8-2022 
 
 
 
2) Frede Tramm – vikar for delvis sygemeldt præst 
     Faxe & Roholte 50% samt Spjellerup, Smerup, Hellested og Vemmetofte 50% 
 
 
3) Byggetilladelse – KH Tegnestue går i gang med udbudsmaterialet  
 
 
 
4) Provstesyn i går d. 2/6 - 21 
     Pludselig opstået vandskade i vandrør i kælder ved sognehuset – anmeldes til forsikring. 
 
 

 

3. Orientering fra kontaktperson      

Personalemøde (se ref.)  

Møde i kirketjeneransættelsesudvalget. Stillingsopslag sidst i august med ansættelse pr. 01.11.2021 

 

 

4. Orientering fra kirkeværge      

 

 

 

 



 

 

5. Orientering fra Kirke-og Kirkegårdsudvalg     

Kirke & Kirkegårdsudvalgsmøde (se ref.) Søren Nielsen valgt som formand. 

Der indhentes tilbud vedr. de røde låger på kirkegården samt port system ved hovedindgang til kirken. 

 

 

 

6. Orientering fra Sognehusudvalget      

Sognehus udvalgsmøde (se ref.) 

Der er kommet tilbud vedr. kloakproblemer ved lejemål i ejendommen – arbejdet igangsættes. 

 

 

 

7. Orientering fra Aktivitetsudvalg      

Aktivitetsudvalgsmøde (se ref.) Claus Østenby genvalgt som formand. 

Koncert med Phønix i kirken d. 17.06.21 

Nedsat bankoudvalg. 

 

 

 

8. Orientering fra præsterne       

NKFR: Gør sig stadig erfaringer med de forskellige handlinger og har under Højmessen afprøvet nye 

ind –og udgangsbønner. Menighedsrådet giver Nanna Katrine frie hænder til at afprøve, hvad der 

fungerer bedst for hende/menigheden. Øvrig orientering omkring erfaringer med Højmessen. 

 

 

 

 



 

 

9 Orientering fra kassereren       

 

 

 

 

10. Orientering fra personalerepræsentanten     

Skilte til kunst er klar til opsætning. 

Stauder m. m. til selvpluk efterlyses. 

Øvrig orientering fra kirkegården. 

 

 

11. Faxe Kirkes Vision       

Hvor langt er vi fra ”Grøn Kirke” – det undersøges. 

Ønske om at gøre os synlige som den gode arbejdsplads vi er (samt nye tiltag i den retning). 

Plads til forskellighed er en styrke. 

 

 

 

12. Eventuelt        

 

 

 

 

13. Næste møde       

Torsdag d. 19. august 

 

 



14. Kalender inden næste møde      

Torsdag d. 17. juni kl. 19.00 i Faxe Kirke – Koncert med Phønix 


