Referat af menighedsrådsmøde nr.1
Tirsdag d.9.januar 2018 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: Helle Barnhøj, Bettina Højgaard er suppleant

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben:
i. en af blomsterpigeren er stoppet, vi har aftalt at de andre forsøger at dække ind
ii. konference i Malt Provsti onsdag d. 24 januar kl. 17:30, med spisning, på Ladelund
Efterskole. Tilmelding senest 17. januar på provstikontoret
iii. Kursus i Sædding kirke lørdag d. 27. januar 9:30 – 15:00. Frist for tilmelding d. 21.
januar.
iv. Provstesyn 5.-4. kl. 9:30 i Askov kirke og 10:30 af præstegården
b. Ulla
i. 23.-1. kl. 14:00 møde ang. klage om præstegårdens træer
c. Inge
i. Annonce i Ugeavisen om Sille og Palle. Det er også lagt på Facebook. Iben laver
plakater, der skal sætte op diverse steder.
d. Hasse
i. På torsdag er der årets første fyraftenssang
ii. På onsdag d. 17.-1. er årets første onsdagsmøde
iii. Torsdag d. 1.-2. er der jagthornskoncert
iv. 23.-1., kl. 19:30 mødet i Grundtvigs forum: foredragsholder melder forfald, Hasse
træder til i stedet for. Emnet er Askov som domkirkeby.
3. Valg af formand jf. § 8 stk. 1.
a. Preben er valgt enstemmigt og takker for valget
4. Valg af næstformand jf. § 8 stk. 2.
a. Hanne er valgt
5. Valg af kirkeværge jf. § 10 stk. 1.
a. Ulla er valgt og takker for valget
6. Valg af kasserer jf. § 10 stk. 2.
a. Erling er valgt
7. Valg af sekretær jf. § 10 stk. 4.
a. Kirsten er valgt
8. Valg af kontaktperson jf. § 10 stk. 5.
a. Beata er valgt
9. Valg af bygningskyndig jf. § 10 stk. 8.
a. Allan Paugan vil gerne fortsætte

10. Valg af underskriftsberettiget jf. § 10 stk. 9.
a. Kirsten fortsætter på posten
11. Rensning af orgel.
a. Der er problemer med støv på orglet og på piberne, det skal renses af fagfolk. Vi har fået
oversigt over hvad en rensning vil koste. Dette bliver dyrt, så vi skal lige overveje det. Det
kan evt. komme på budgettet for 2019.
12. Handikaptoilet.
a. Der er fundet tegninger over graverhuset, det vurderes at det vil blive for besværligt at
flytte vægge for at overholde de gældende regler, det vil være lettere med en tilbygning,
der er plads til denne indenfor skel. Vi sætter det på dagsorden ved provstesynet, og tager
derefter stilling.
13. Renovering af Ludvig Schrøders familiegravsted.
a. Som menighedsråd er vi forpligtet til at slå græs og holde stenene rene. Familien har nu
bedt om at få marmortavlerne renoveret. Det bedste at gøre her, er at kontakte
Nationalmuseets stenkonservator og bede om en besigtigelse og derefter et
budgetoverslag. Dette skal vi betale for, derefter tages der stilling hvem der skal afholde
udgifterne til selve renoveringen – familiefonden og/eller kirkeministeriet.
14. Diskussion om salmesang under altergang.
a. Forslag om orgelspil uden sang under altergang, der så efterfølges af en relativt kort salme.
Dette bekendtgøres i næste kirkeblad, hvorefter vi afprøver det.
15. Samarbejde om to årlige arrangementer med Askov Bylaug og Askov Høj- og Efterskole.
a. I 2018 ligger de to arrangementer torsdag d. 5.-4. og torsdag d. 4.-10., begge gange med
efterfølgende aftensmad på høj- og efterskolen. Der gives tilskud på kr. 25,- pr. voksne og
kr. 15,- pr. barn til maden. Alle tre præster medvirker hver gang
16. Nye mødetider.
a. Tirsdag d. 20.-2.-2018 kl. 18:30 Kirsten laver kaffe. Onsdag 21.-3. 18:30, Beata brygger
kaffe. Torsdag d. 12.-4. kl. 18:30, Ulla er kaffemager. Torsdag d. 17.-5., Preben og Erling
laver kaffe. Onsdag d. 6.-6. kl. 18:30, Hanne laver kaffe.
17. Eventuelt.
a. Pædagogisk konsulent fra FUE, der evt. kunne mødes med Sløjdscenens repræsentanter
for at finde frem til et passende skuespil. Det foreslås at dette ligger sidst i oktober 2018.

