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Der indkaldes til MR-møde torsdag
den 15.3.2018 kl. 17.00 i
sognegården.
Bemærk: Der er mødepligt!!

Dato: 08.03.2018

Dagsorden

Beslutning

Blad nr. 74
Formandens initialer:

1. Godkendt og underskrevet
1. Godkendelse af protokol fra
sidste MR-møde.
2. Siden sidst ved formanden.
3. Orientering ved kassereren.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Gudstjenester - en drøftelse.
6. Visionsprojekt præstegård - en
orientering.
7. Ajourføring af kirke DV.

2. Orientering om den ledige præstestilling
Separatkloakering ved præstegården påbegyndes efter
påske.
Vinduer i præstegården. To tilbud indhentet. Jakob H.
Jeppesen afgav laveste tilbud. Overslagspris 32.250 kr.
Menighedsrådet enige om reparation.
Præstegården pletkalkes.
3-4. Kasseren forklarede omk. regnskabet 2017, hvorefter
Menighedsrådet godkendte og underskrev det.
Menighedsrådet giver kontaktperson, kirkegårdsleder og
kasserer mandat til at håndtere de mulige fremtidige
regnskabsmæssige konsekvenser. Oplægget fremlægges til
orientering på menighedsrådsmødet den 11. april

8. Orientering ved kirkeværge,
kontaktperson, præst,
kirkegårdsleder og udvalg.

5. Punktet udsættes til aprilmødet.

9. Eventuelt.

7. Kasserer og kirkegårdsleder har ajourført KirkeDv, og
videresender nu de afsluttede arbejder til provstiet

6. Forslag omdelt. Det drøftes senere

8. Mads Horshauge: Forespørgsel fra Else Strauss om
samarbejde med hallen omk. endnu en koncert i kirken.
Menighedsrådet bifalder tiltaget.
Kontaktperson: Procedure vdr. Lockout.
Kirketjenermedhjælper Ingrid Pedersen er syg.
Nyt kor med mødre fra Babysalmesang og andre yngre
damer begynder at øve 19.april. Leder er kirkesangeren.
Regelmæssige sangaftner efter Højskolesangbogen
opstartes 1. tirsdag i måneden. Leder er organisten.
Martin Sonne og Torben Højbjerg har været til et møde i
Nyborg omk. kirkegårde. Der er kursus i Vejle i april omk.
persondataloven.
Henriette Bæk Hansen: Glæde over, at folk strømmer til
Spagettigudstjenester, så vi har mere en fuldtt hus.
Menighedsplejen: Edith Vajhøj orienterede om møde i
sognegården, hvor 15 besøgsvenner samledes. Hun
bevilligedes deltagelse i Årsmødet i Menighedsplejen i
Middelfart den 21. april 2018
9. Intet
Mødet hævet kl. 18.20

, den
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underskrifter

