Referat af Menighedsrådsmøde 6.nov.2018
Afbud fra: René. Lone intet hørt. Pia deltog fra kl. 19.40
1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse under økonomi evt. Organist timetal og fordeling samt graver løn – lukket punkt.
Logo er der tjek på – opgave ligger hos Dorte, så den streges.
2. Økonomi:
Vindue på Kirkevej udskiftes (10 t) v/Rene/Anna.
Pris ca. 7900,- for nyt vindue i graverhuset. Vinduet skal laves lige som det i den anden gavl et
bondehusvindue.
Køb af materiel til snerydning iflg. tilbud samt kalendere 2019 v/Lis.
Pris 12.000 eller 16.000,- + moms. 2 forskellige bredder at der kan vælges 130 og 140. Den kan
stilles til skrå så den kan skubbe sneen til side.
Der bevilges den store men Frede vil prøve at undersøge det sammen med Jonas og firma hvad
der vil være bedst for os.
Kalenderbestilling Frede bestiller 7stk.
Salmedatabase og logo v/Bente.
Dorte vil kigge nærmere på det, pt. er der ikke adgang selvom vi har besluttet det i januar 2018.
Det menes ikke at der er betalt til det som de 900,- der er refereret til. Dernæst sørge for at der er
mulighed for at Lykke og Birte også kan have adgang
5% ansøgning til Provsti vedr. lønregulering.
Beløbet er bevilget og overført til bankkontoen 209.756,57kr
Transport af 18 konfirmander på torsdage og juletræsbelysning v/Dorte/Rene.
Konfirmand transport 675,- pr. gang.
Juletræsbelysning er udsat kan ikke nås i år.
Lukket punkt:
Graver løn
Organist aftale
Ny arbejdsaftale til kirkesanger
Henning gennemgår 3.kvt. rapport og budget 2019.
Budget 2018 der bliver et underskud på ca. 82.000kr. skyldes merudgift til graverkontor 35,
kirkegård 37 og præstebolig 10.
I forhold til de frie midler 534.000kr vil Provstiet have at vi fører nogle penge over til kalkmalerier.
Vi foreslår 508.000kr til opsparingskonto. Henning har gjort brev klar.
Dette er godkendt.
Budget 2019 er gennemgået med bemærkninger. Der vil blive underskud på ca. 125.000kr til
ekstra løn og renovering af kapellet.
Endeligt budget 2019 som er elektronisk afleveret 2. november kl. 11.33 er godkendt.
Evt.
Stillads og kirken kalkning. Hvis de der arbejder der nu ser noget skal Anna spørge om hvis de ser
noget, om de så vil lave det for merbetaling. Regner med ca. 2uger endnu inden de er færdige.
3. Aktiviteter:
Kirkegårdsvedtægt og skoven v/Rene.
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Kirkegårdsvedtægter er der ved at blive udarbejdet et udkast.
Skoven er der fremover kun gennemgang med skovfoged hvert andet år det vil sige i 2019.
Søndag 11/11 dåbsgudstjeneste kl. 10.30 voksenkor medvirker.
Afventer da der er sygdom, så der kan ikke siges mere på nuværende tidspunkt.
Torsdag 22/11 kl. 19 i Sdr. Nærå vedr. fristiftsforsøg v/Lis.
Forsøg 11 om vikarsatser kunne være interessant at høre mere om. Lis regner med at deltage i
mødet.
Tirsd. 27/11 kl. 19 møde med ”gl” og nye medlemmer og konstituering v/Lis
Mødedatoer for 1 halvår skal aftales.
Søndag 2/12 1.søndag i advent – opgaver v/Lis.
Kl. 10 er forsamlingshuset klar til dækning af bord. Frokostdamer er bestilt.
Anna sørger for at der er gran som kan bruges til pynt. Både kirke- og børnekor synger med og FDF
står fanevagt.
2. juledag 26/12 – hvordan holdes den? v/Dorte.
Dorte fremlagde sit forslag. Tjeneste kl. 19 med emnet ”lad julesorgen slukkes”. Tjeneste der
ligner den vi normalt holder. 4 stationer: Tænd lys, taknemlig for det der er i julen, det Gud skal
tage hånd om, hvornår julefreden sænker sig. Mens der spilles et længere stykke musik fra orglet.
Det der bliver skrevet på sedler vil Dorte lave til en bøn til slut. Og efter gudstjenesten et eller
andet at drikke. Der er stemning her fra så Dorte må gerne arbejde videre.
Evt.
Matrikler landinspektør næste møde.
Pia siger ja til at hun godt må kontaktes, hvis der skal bages boller eller hjælpes til med små ting
selvom hun træder ud.
4. Aktuelt:
Nyt Meninghedsråd – hvad mangler v/Rene.
Stiftet er orienteret om at der ikke er fuldtalligt råd. Vi har ikke hørt respons på skriv. Lis har talt
med Provsten og hun mener ikke der er noget i vejen for at køre et råd kun med 6 medlemmer.
Julefrokost/afsked ”gl. råd” hvordan samt Jonas til vinter v/Lis.
Torsdag den 29/11 kl. 18 gamle råd uden påhæng med ansatte i konfirmandstuen. Lis kigger
nærmere på noget mad.
Vi har kalkuleret med at Jonas er ansat, men i forhold til at bruge til at renovere lamper bliver ikke
aktuelt. Der er ikke nok at lave hvis det kun er de almindelige hverdagsting. Fyring kan komme på
tale omkring helligtrekonger uge 2-4 incl. Bente kigger nærmere på det.
Klæde til rengøringsvogn v/Lone.
Afventer stadig
Nyheder fra Anna (kirkegårdsplan-sikre gravsten og kalkning status)
Lamperne skal skiftets helt. Anna fortæller at der vil komme et bud på 12 nye lamper.
Sikring af gravsten – udsættes på grund af ny gravdækning. Udsættes til januar.
Kalkning ca. 2uger endnu.
Kirkegårdsplan udsættes også til senere.
Varme i kirken blev drøftet
Nyheder fra Dorte.
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Egebo gudstjeneste julegudstjeneste i kirken i stedet for hos dem har sagt de må booke en
kirkebil.
Vielse kl. 19 kan ikke lade sig gøre. Dorte cleare lige med Lykke og Birte i forhold til seneste
tidspunkt det kan blive.
Julehjælp ca. 2500kr. at dele.
Præst i Ryslinge har sagt op er ellers afløser her. Så der vil komme lidt forskellige vikarer
Nyheder fra menighedsråd (gaveønsker)
Gudstjeneste i Bakkelunden som vi plejer spørgsmål fra Kværndrup ugen – Lis har sagt ja til det.
Lis fik styr på gaveønsker.
Evt.
Intet
5. EVENTUELT
Intet

