Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 11. Juni 2019 kl. 18
Afbud fra Allan, Maj-Britt møder kl 19 til mødet.
1. Syn af kirke, kapel og graverhus kl 18-19
(Henning P, Birthe, Lis, Dorte, Anna, Laura)
2. Godkendelse af dagsorden: godkendt
3. Økonomi - O
 rientering fra økonomimøde i provstiet: - F
 lytning af
vand og varme til kirken. Der skal udfærdiges en
beskrivelse for arbejdsgangen via provstiet til stiftet, til godkendelse Der
er indsamlet tilbud fra smed og elektriker, samt fyldning af hullet. Anslået i
alt ca 75.000 inkl.moms. Der indsamles tilbud på skab til installationer og
målere. - D
 igitale kirkegårdskort: Vi har betalt og Provsten rykker for en
plan for
 dette. Så vi kan lægge kortet direkte ind i vores system. - M
 odul
lige
fra Skovbo Data: lægges på hylden, da det ikke er relevant for driften

pt. - Der er ansøgt budget 2020

- Tilskud til børnekor: Skriftlig anbefaling fra organist Lykke læst højt. Der er
planlagt et møde mellem de som har stået for dette, ifht en køreplan
fremover.

- Fornyelse af kontrakt med Henning Bakmand: nuværende kontrakt løber
til 31. December 2020. Mulighed for forlængelse til 2022 med
honorarstigning fra 4000 DKK til 4400 DKK pr mdr. Dette godkendt af
enigt menighedsråd. Der udfærdiges kontrakt til underskivning.

- Maskiner: lille græsslåmaskine slår skævt. Justering, knivslibning eller
skift af knive. Hvis den ikke kan repareres må indkøbes en ny.

4. Aktiviteter - fastlæggelse af aktiviteter for 2. Halvår 2019 6.

August 2019 (Henning Bakmand deltager)(Dorte) 10.
September 2019 (Laura) 8. Oktober 2019 (godkendelse af
revisionsprotokollat)(Birthe) 5. November 2019(Henning
Bakmand deltager)(Lis) 10. December 2019 (Maj-britt)
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- Gennemgang af kirkegårdsvedtægter: Udskydes til næste møde pga
omfang.

- Udflugt - dato og udvalg - Forslag: Morgenkaffe i konfirmandstuen,
Langeland, 2 kirker, frokost på
en kro fx i Tranekær, Medicinhaverne på tranekær slot. Hjemme ca kl
19. - U
 dvalg: Anna, Dorte, Lis - Dato: Lørdag d. 24.august 2019

- Sommergudstjeneste 23.juni 2019 kl 14 - Anja Præst Trio spiller under
gudstjenesten og efterfølgende er der
lagkage i kirken. Herefter er der ca 45 min. folkemusikkoncert med Anja
Præst trio. - O
 pgavefordeling: Dorte sørger for lagkager, kaffedamerne
adspørges om de
 vil lave kaffe og te. Kl 13 dækkes der borde for de der har
mulighed for at deltage i dette. Maj-britt vasker duge forud for dette.

- Gudstjenestedækning i sommerferien: emnet er drøftet
5. Aktuelt
Nyt fra Allan: I ntet.
Nyt fra Lis: - Vikar til præstegerningen i Dortes fratrædelse 1. september.
for at skaffe vikar. Biskoppen vil kalde til “profilmøde” i
Provsten/stiftet står

september ifht hvad vi ønsker i en ny præst. Og tidsplan for ansættelsesforløbet
mv. - D
 er laves fraflytnings syn på præsteboligen når Dorte fraflytter, ifht evt
renoveringer/maling inden ny præst kan flytte ind. - P
 ersonalets ønsker til en ny
præst må indgives til menighedsrådet. - F
 orslag til høstgudstjeneste
deltagelse) - F
22.september 2019 (harmonikaspiller adspørges ifht

 orslag til
Syng efteråret ind d. 9. (el. 23 oktober ifht forsamlingshusets
ledighed)

Nyt fra Anna: - A
 nna ferieønske 2019: søndag d. 15.september Seniordag,
d.23.september Alm. Mandags-fri - O
Uge 38 Ferie, mandag

 rientering fra
provsten ifht sikring af gravsteder.
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- Anna og kirkeværge går rundering på kirkegården ifht hvilke gravsteder det
kunne handle om. Punkt til møde efter sommerferien. - H
 ammeren som slår
igen. Det er er
bedeslag og timeslag den hele og halve time er gået i stykker

utilfredsstillende hvor mange problemer der har været med denne hammer.
klokkeservicefirmaet er kontaktet og de kommer. Evt punkt til næste møde.
Nyt fra Dorte - O
 rientering ifht opstigelse og Dortes fremtid. - F
 orslag til
afskedsgudstjeneste d. 18.august 2019. - U
 dflytning fra præsteboligen er
når Provsten er til rådighed for
31.juli 2019. Herefter aftales fraflytningssyn,

dette. - R
 ollespillet Luthers Nøgle: onsdag d. 4 september kl 8-16 i Ringe.
400 konfirmander og 50 voksne. - O
Sammen med

 rientering omkring
kirkebladet ifbm. Dortes ophør.
Nyt fra Lone: A
 nmodning af udtrædelse af menighedsrådet pga sygdom er
modtaget og tilgodeses selvfølgelig.
Nyt fra Laura: Overtager hvervet som
kontaktperson permanent
Nyt fra Birthe: i ntet
Nyt generelt

5. Eventuelt
Intet at tilføje.
6. Underskrifter
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