
St. Fuglede menighedsråd har indkald andre menighedsråd i Hvidebæk 

pastorat for at få hjælp til akut problem. 

Dato: 2021.09.14 Kl. 19:00 

Tilstede: 

Provstikonsulent:  Benny Lykkegård 
Provst:   Jørn Noe, 
Præster:  Kim, Marianne og Peter 
Store Fuglede menighedsråd: Knud Sørensen, Annelise Sørensen, Ulla Karlshøj   
Kontaktpersoner og formænd fra de øvrige menighedsråd i Hvidebæk pastorat: 
Jorløse: Formand Knud. Kontaktperson Berit 
Ubby: Formand: Jørgen Andresen og Kontaktperson: Lone 
Lille Fuglede, Rørby, Værslev: Formand Ruth Lange Kontaktperson Flemming Møller 
 
 

 

Problematik: 

 St. Fuglede har fået et problem med kontaktperson 
Lisbeth Jørgensen er sygemeldt og hun ønsker ikke længere at være kontaktperson og Formand 
og har lagt beslutninger over til Knud Sørensen. 

 Spørgsmålet er. Hvad gør vi i St Fuglede menighedsråd nu – Vi håber I kan hjælpe os med en 
løsning. 

 Forslag til løsninger. 

 Andet råd tager over og bliver hovedsogn 

 Udvalg af flere kontaktpersoner fra flere menighedsråd varetager opgaven. Knud fortsætter 
med lønninger 

 I overgangsperiode vil præsterne tager over og sørger for vikarer og meddeler ind til Knud om 
feriedage og Knud fortsætter med lønninger: 

 

Benny Lykkegård og Jørn Noe informerer om lovgivning og forpligtigelsen om at St. 
Fuglede er ansættende myndighed for ansatte i hele Hvidebæk pastorat. 

Vi skal i fællesskab finde en løsning, så der er en kontaktperson, som kan håndtere 
ansattes forhold fremover. 

Benny Lykkegård vil hjælpe, den person, som vil påtage sig opgaven. Præsterne har 
lister over tjenester frem til 5. dec. 2021.  

Hvad kan præsterne bidrage med i den daglige planlægning for organister og 
kirkesangere? Kan vi låne vikarer fra andre sogne? Præsterne har forslag til liste for 



vikarer. Planlægningen har før været varetaget af personalet og kontaktperson i 
fællesskab. 

Jørgen Andresen vil gerne overveje at prøve kræfter med opgaven som 
kontaktperson i forhold Hvidebæk pastorats personale. 

Benny Lykkegård vil være behjælpelig og vurdere på hvilke vedtægter, der skal 
rettes til for at det kan lade sig gøre at kontaktpersonopgaven varetages af Jørgen 
Andresen fra Ubby. 

Jørgen Andresen overvejer om han kan påtage sig opgaven som kontaktperson 
overfor pastoratets personale og giver besked senest i morgen d. 15. sep. 2021. 

Knud Sørensen melder ud omkring beslutning.  

St. Fuglede menighedsråd følger op på tilretning af vedtægter om flytning af 
kontaktperson rollen i forhold til pastoratets personale. Dette skal tjekkes hos Benny 
Lykkegård. 

 

 

Beslutningsreferat er mundtlig godkendt af alle tilstedværende 

2021.09.14 

Ulla Karlshøj  

 

Marianne har taget kontakt til Jan Holbech, som vil opdatere Hvidebæk pastorat 
hjemmeside og Facebook for 2500 kr. om året. Der er takket ja til denne ydelse. 


