
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. Marts 2019 kl. 19 

Afbud: Anna(ferie), Lone(syg), Maj-Britt(syg) 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2.  Økonomi  (ca 30 min) 

Renovering af kirken 
Gulv: videreføres til næste møde 
Blikkasse: videreføres til næste møde 
Maskiner: videreføres til næste møde 
Digitale kirkegårdskort: videreføres til næste møde. 

Rydning af træer på skrænten:  
Tilbud fra Trolle Valentinsen med lift og kran på 14550 DDK + moms. Godkendt af 
enigt menighedsråd. 

Regnskabsinstruks: Godkendt af menighedsrådet. Underskrives ved næste møde. 

Budgetsamråd torsdag d. 11. April kl 19 på Ringe Sognegård:  
Formand, næstformand og kasserer samt ekstern regnskabsfører deltager. 

Henning gennemgår årsregnskab 2018 til godkendelse:  
Kværndrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 23914212, regnskab 2018, Afleveret 
03-03-2019 11:07. Godkendt af enigt menighedsråd. 

Underskrift af regnskabserklæring, momsbeskrivelse og e-indkomstliste: 
Underskrevet for formanden, af næstformanden, samt af kasserer 

3.  Aktiviteter (ca 15 min) 

Orientering fra kontaktpersonmøde i Provstiet: afventer evt. Referat 

Orientering fra gravermøde i Provstiet 5. Marts 2019: Orientering til næste møde 

Orientering fra Folkekirkens Nødhjælp indsamling:  

Syng foråret ind  
Opgaver: 
Borddækning mv. Kl 16.00 
Lis medbringer duge, lys, servietter og pynt 
Der er bestilt æblebradepandekage med flødeskum 
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Der dækkes til 3x30 personer. 
Dorte siger velkommen og farvel. 

Personalemøde:  
For alle ansatte og menighedsrådet.  
Møde torsdag d. 4. April kl 17.  
Lis står for invitation samt bestilling af smørebrød.  
Birthe kommer lidt tidligere og dækker op og retter an. 

Ny aftale ifht kontaktperson pga Lones sygdom og indlæggelse:  
Laura overtager posten indtil Lone er klar igen. 

4. Aktuelt (ca 45 min) 

Nyt fra Allan  
Børneattester er indhentet. 

Nyt fra Lis  
Rågebekæmpelsen er i gang. 

Nyt fra Jonas: 
Ang. Rengøring af handicaptoilettet pga uvedkommende som har holdt fest. 
Rengøringsfirmaet blev kaldt ind. Fremover vil handicaptoilettet være aflåst når der 
ikke er personale i kirken. 
Tagsten faldet ned i weekenden. Jonas har sørget for at kontakte firma til udbedring 
af dette. 

Nyt fra Dorte 
Fejl i kirkeblad: Jonas står som kirkeværge, i stedet for Henning, derudover er der 
trukket en anden Allan ind fra Stiftet, som kasserer hos os. Dorte følger op på dette. 
Valnøddetræ 
Musik på Midtfyn: adspurgt om kirkekoncert  
Opstart af Sorg-gruppe, løber over otte torsdage 
Data på Mini-konfirmant-forløb 
Sommermøde/Midsommergudstjeneste forslag om 23.Juni, med fokus på naturen 
og skaberværket. (evt i Bakkelunden?) 
Miljøcertificering: “Grøn Kirke". Dorte vil medbringe info om dette til næste møde. 
Tre ugers morgenundervisning med konfirmanderne tilbage. Overnatning i kirken 
fra 30.-31. Marts.  
10. Maj låner husflidsforeningen konfirmandstuen. 

Nyt fra Lone  
Lone er sygemeldt og skal være indlagt en periode. Laura overtager hvervet som 
kontaktperson indtil Lone er tilbage. 
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Nyt fra Birthe 
Birthe har lavet en tekst til infostanderen omhandlende kirken, ved indgangen op til 
kirken. Laura gennemser og læser korrektur 

Nyt generelt 
Der er blevet set på graverkontorets PC’er. Anbefalet at vi opdaterer og anskaffer nye 
SSD-drev. Dette kan anskaffes og opsættes for knap 5000 DDK. 

5. Eventuelt 

Intet nyt. 

6.  Underskrifter 
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