Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. Maj 2019 kl. 19
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Økonomi (ca 1 time) Kassen bag kirken evt tilbud ca
beløb 50.000 DKK /Henning P. Udsættes til næste møde.
Henning B kontakter smeden igen.
Ønske til budgettet 2020: Nye lamper til kirkegården 40.000 DKK +
gravearbejde 12.000 DK+moms = ca 65.000 DKK - Ønsket.
Digitale kirkegårsdskort: Skovbo data modul ca 15.000 DKK (+5000 DKK til
landinspektøren som skal lægge data ind)/Lis Anna kontakter Gislev kirkegård
+ Nr. Søby kirkegård, som har installeret og købt modulet fra Skovbo Data, for
at få en vejledning i hvad man vinder ved at oprette det digitale system, samt
vejledning i hvordan systemet fungerer.
Renovering af kirkegulv (tilbud?) /Henning P.
Henning P følger op med fugemand
Skoven /Henning P Menighedsrådet orienteret om skovens tilstand og den
forslåede skovpleje. Der afventes rapport fra “skovmanden”
Aftale med Mettes taxa ophører pga bortgang: Der er anmodet om
tilbud fra flere firmaer, for at finde en ny aftale.
Henning B. Gennemgår 1. kvartal 2019 og budgetoplæg
2020:
Kværndrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr 23914212, Budget 2020 Bidrag
budget afleveret d. 07.05-2019 08.54. Godkendt af enigt menighedsråd.

3. Aktiviteter (ca 20 min) Orientering fra Friluftsgudstjenesten
i Bakkelunden 5.maj 2019
Konfirmation 17. Og 19. Maj kl 10.30
14 og 10 konfirmanter.
Onsdag d. 22.maj kl 16.45 Økonomimøde i Provstiet: Lis, Maj-Britt og Henning
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Torsdag d. 30.maj Kr.Himmelfartsdag 10.30 - voksenkoret
medvirker
Til menighedsrådsmødet d. 11.juni: Mødes kl 18 til Syn af kirkens bygninger
inden mødet. + gennemgang af kirkegårdsvedtægt -Laura tager referat af
synet. Starter i kirken, går til graverhuset og ender i præsteboligen. Derefter
afholdes menighedsrådsmøde hvor vedtægterne gennemgås. -Laura
kontakter tidligere næstformand ifht nyeste udgave af vedtægterne og
videresender til nuværende menighedsråd.
4. Aktuelt (ca 40 min)
Nyt fra Lis: intet
Nyt fra Allan: intet
Nyt fra Anna Ang. Gennemgang af gravsteder og sikring af gravsten (Anna,
Henning P og en stenhugger)Anna undersøger yderligere.
Nyt fra Dorte Besøgstjeneste evt. Røde kors eller ældresagen, til en
dame i sognet. Nyt fra Laura: intet Nyt fra Birthe: intet Nyt generelt:
intet

5. Eventuelt (ca 10 min)
Intet.

6. Underskrifter
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