Referat menighedsrådsmøde tirsdag d. 5. November 2019 kl. 18.30
1. Orientering fra provst Inge Dalsgaard vedr. fremtidigt samarbejde
med præst fra Gislev
Der er orienteret om et formelt samarbejde mellem Gislev og Kværndrup sogn.
Iflg. Provst Inge Dalsgaard er samarbejdet, ved adspurgt, ikke et alibi for en
sammenlægning mellem sognene.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Økonomi
- Renovering af præstegård efter syn
Maleren bliver angiveligt færdig denne uge, køkkenet er leveret, tømrerne er
påbegyndt og det skrider planmæssigt frem.

- Søgt 5%-midler til renovering inkl. Regning fra stiftsyn og annoncering til
præstestilling
Tømrer og malerarbejdet ca 330.000 DKK
Fraflytningssyn 12.500 DKK
Regninger er sendt til provstiet og er blevet godkendt.

5%-midler søges ved næste runde til Smedearbejde og vvs, elektrikerarbejde
samt til en ny ovn. Provst varslet herom.

- Vedligeholdelsesarbejde:

Fugning: Der indhentes tilbud nu på fugearbejde på kapellet, da dette ikke
tidligere var officielt indhentet ej heller iværksat. Vi starter forfra. Såfremt
arbejdet ikke kan opstartes i år, er planen at det opstartes til foråret.
Lamper på kirkegården: lamperne er indkøbt og ligger til opbevaring hos
Schou’s el, indtil der er tid til gravning og montering.

- Honorarer 2019

Udbetales ultimo november 2019.

- Maskiner

Forslag om indkøb af løvblæser. Der indhentes tilbud ved lejlighed.

- Henning B. Gennemgår 3. Kvartalsrapport og endeligt budget 2020
1. Kvartalsrapport pr. 30.09.2019 gennemgået og godkendt.
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2. Årsbudget 2020: Kværndrup Sogns Menighedsråd CVR-nr 23914212,
Budget 2020 Endeligt budget afleveret 30-10-2019 07:54. Gennemgået
og godkendt.
3.

-

Aktiviteter
Orientering fra møde med greven og provst ang. Matrikeloverdragelse og
vedligeholdelsespligt af Egeskovs familiegravsted. Der er oprettet en
skrivelse efter møde mellem provst, næstformand i menighedsrådet og
greven ang. De tre jordlodder som tilhører familien Ahlefeldt overgår til
kirkegården. Gravstederne bevares som familiens gravsted. Støbejernsgitter
nedtages og plantning af hæk, som greven betaler. vedligehold overgår til
kirkegårdens drift. Greven står for tinglysning af overdragelsen. Kopier
sendt og planen er underskrivelse.

- Godkendelse af tidsplan for genopslag af præstestilling
Godkendt. Indstillingsmøde 15.04.2019.

- Arrangement af Fynbokoret i foråret 2020

40-50 personers blandet kor, som deltager i gudstjeneste, og evt underholder
og synger for på fællessang efter gudstjenesten. Pris 3500 DKK.
Planen er at Lykke, Mattias og Lis planlægger evt tid og sted og arrangerer
med Fynbokoret.

- Præstegårdens postkasser og avisabonnement

Emnet drøftet. Mattias gør opmærksom på at der er to postkasser.
Kirkebladet bestilles fremadrettet i færre eksemplarer. Lis kontakter Kåre
Paludan, kirkebladets webmaster ang. dette.

- Sikring af gravsten

Breve sendes ud i december til de gravstedsindehavere som det omhandler.

- Børnekorets transport til og fra SFO

Emnet drøftes med korleder og “kortante”

- Julefrokost 6.december 2019 kl 18.00
Opgaver:
festudvalg: Jonas, Lis og Laura
invitation: Laura
mad og drikke: Lis og Jonas
sted: Konfirmandstuen
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Pynt: Laura og Lis
Indkøb af Julegaver til frivillige, præst og personale: Lis (Laura evt.
hjælp til indkøb)

- 1. Søndag i advent. Gudstjeneste kl 14.00 med arrangement i

forsamlingshuset efterfølgende.
Opgaver:
Opvarmning af gløgg og æbleskiver, kaffe mv: Lis koordinerer med
Margith og Sonja.
Bordopsætning, borddækning og pyntning i forsamlingshuset kl. 12.30:
Lis og Regner, Allan og Elise, Laura, Maj-Britt.
FDF-Spejderne deltager med fanebærer.

- Julekoncert med musik-børn fra Kværndrup Onsdag d. 11. December 2019
kl 18.30. Maj-Britt kontakter musiklederen ang. Antal af deltagende børn.
Info videresendes til Laura som indkøber gavekort til Ringe bio til børnene
(70 DKK pr. stk.)

- Fredag d. 13. December kl 9.30: gudstjeneste for vuggestue og dagplejere
- Fredag d. 13.december kl 10.15: gudstjeneste for børnehave
- Søndag d. 15. December: Skolebørn laver krybbespil kl 10.30
- Skolegudstjeneste torsdag d. 19.december kl 9.40
- Søndag d. 22. December, fjerde søndag i advent: Gudstjeneste med

morgenmad kl 9.45. (starter med morgenbrød og herefter gudstjeneste)

- 2. Juledag d. 26. December: Aftensang med kaffe, kl 15.00
- Nytårsdag Onsdag d. 1. januar: kransekage/kransekagekonfekt og kaffe
15.00. (Laura indkøber mv.)

- Gospelworkshop med konfirmander, forældre, kor og andre interesserede.
Mattias og Lykke aftaler dato efter nytår (planlægning af indkøb af
drikkevarer, smøring af boller mv. Koordineres ved senere møde.)

Referat menighedsrådsmøde

5. November 2019

Side 3 af 5

4.

Aktuelt

Nyt fra Maj-Britt
Maj-Britt erklærer i forbindelse med sognebåndløsning at hun fortsætter i
menighedsrådet indtil ny præst er ansat i Kværndrup Kirke, hvor der igen kan
løses sognebånd.(iflg bekendtgørelse om lov om menighedsråd §15 stk 4) MajBritt giver Stiftet besked.
Nyt fra Lis
Der er afsendt kirke-logo til informationsfilm om Kværndrup.
Der anmodes om julegaveønsker fra de ansatte
Nyt fra Allan
Intet
Nyt fra Henning
Intet
Nyt fra Anna/Jonas
Klokkehammeren er gået i stykker igen.
Kraftig regn graver fuger fra tagafløbet. Der er enighed om at adspørge
Entrepanør Søren Larsen ang. nedgravning af rør til kloaken.
Nyt fra Mattias
Forslag til arrangement: Mig og Højskolesangbogen i det nye år (ses an ved
næste møde)
Nyt fra Laura
Intet
Nyt fra Birthe
Intet
Nyt generelt
5.

Eventuelt

Intet.
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6.

Underskrifter
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