
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 15. januar 2019 kl. 19 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

2.  Økonomi  (ca 30 min) 

Printer til kirkekontoret: 
Det besluttes at Anna køber en printer/kopi/scan til kirkekontoret, uden opkobling 
og installation og uden serviceaftale  

Lønaftale: 
Underskrevet, lagt i mappen i kirkekontoret og sendt til fagforening og Henning 
Bakmand har fået tilsendt kopi. 

Renovering af kirken - tagsten - kassen bag kirken: 
Der er renoveret tagsten for 5000 DKK.  
Der er udbedt overslag for nyt tag fra Modena (Tommerup) 
På kirkegulvet, i nordre sideskib og ved orglet, hvor der mangler elastiske fuger, 
giver Modena (Tommerup) desuden et overslag 

Der er lagt en plade over kassen bag kirken, så der hindres nedfald. 
Frede indsamler tilbud fra den lokale smed ifht udførsel af ny blikkasse. 

Maskiner: 
Ingen umiddelbare problematikker. Maskinerne kører. 

Digitale kirkegårdskort: 
Anna kontakter Provstiet ifht forvirringen om hvem der lægger hvilke data ind og 
pris på dette. 

Lukket punkt: Anmodning om lønregulering 14/9 2018  
(Frede og Anna deltog ikke i dette punkt) 
Et enigt menighedsråd beslutter at følge råd fra Henning Bakmand om lønstigning 
på samme procentvise stigning som tidligere medarbejder har fået. 

3.  Aktiviteter (ca 15 min) 

- Formandsmøde i provstiet 22. januar 2019 
Maj-Britt og Lis deltager 

- Kursus i brug af DAP (Den Digitale Arbejdsplads) 5. februar 2019 kl 9.30-11.30 I 
Kirkeladen i sdr. Nærå: 

Lone og Lis deltager. 
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- Økonomimøde med Provstiet 22. maj 2019 kl 16.45 
Formand, næstformand og kasser deltager  

- Besøg af miljøstyrelsen i Marts og November måned 
Undersøgelse af artsovervågelse af Hasselmusen. Udsættelse af rede-rør i marts og 
indsamling i november i kirkens skov. 

4. Aktuelt (ca 45 min) 
Nyt fra Allan: 
- Indsamling af Børneattester på de nye menighedsrådsmedlemmer. Allan 

indsamler disse på virk.dk. Der er videregivet cpr-nr på de omfattede medlemmer. 
- Opdatering af hjemmesiden: sker via sogn.dk 
- Optælling af kirkebøssens beholdning?: Dorte og Allan aftaler møde ang dette til 

optælling, registrering og underskrivning. 
- Allan har fundet en ny Kirkeværge: Murer Henning Pedersen.  Ifht 

Funktionsbeskrivelse vil Anna og han tage en samtale ifht en god opstart og evt. 
fordeling af opgaver, kontakt til håndværkere og ifht syn af bl.a. præstegård, 
kirke, grund og skov. 

Nyt fra Anna  
- Skovbo-Data: nemmere adgang til ubetalte fakturaer, frie gravsteder som kan 

sælges mv. 
- Vinduespudser: Anna har forsøgt kontaktet vinduespudser, uden svar siden 

december. Der ringes og afbestiller alle fremtidige aftaler og Indsamles tilbud fra 
anden vinduespudser.  

- Anmodning om Kursusdag i bytte for en Afspadseringsdag. Dette er, iflg. 
Menighedsrådet, godkendt. 

- Anmodning om afholdelse af 6. Ferieuge i uge 18. Dette er, iflg. Menighedsrådet, 
godkendt. 

Nyt fra Dorte: 
- 1.Feb afleveres det nye kirkeblad med opdaterede adresser mv. på det nye 
menighedsråd. Det tages billede af rådet. 
- Arengement med konfirmand + nogle forældre (og evt Anna) onsdag d. 30.januar. 
Dorte er beskæftiget med dette 29. Jan og 31. Jan tillige 
- Dorte indkøber nyt lærred til fremvisning af film mv.  
- Syng foråret ind d. 20.marts 2019. Program under udarbejdning. 
- Mange børn skal døbes i foråret. 

Nyt fra Lone:  
- Opdatering om kontaktpersonens virke. 
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Nyt generelt v/ Lis 
- Til kalenderen: 
 Torsdag d. 21.februar: møde for kontaktpersoner på Provstikontoret på Torvet  
 i Ringe kl 19.00 
 Tirsdag d. 5. Marts: møde for gravere 9.30 

- Nyhedsbrev fra Provstiet læst højt. 

5. Evt.  
- Orientering: medlemmer af folkekirken får nu gratis gravkastning og 

urnenedsættelse. 
- Orientering om julens tætte program fra Dorte. 

Underskrifter: 

Referat, Menighedsrådsmøde 15. Januar 2019 Side �3


