Referat af menighedsrådsmøde nr.8
Tirsdag d. 24. september 2019 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: Merethe Jørgensen

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Meddelelser – herunder nyt fra præsterne.
- Preben: Schrøders familiegravsted, renovering påbegyndes i uge 41
5.-10. Stiftsmøde i Ribe, er der interesse for det. Programmet begynder kl. 10:00.
Budgetsamråd med deltagelse af Erling og Preben torsdag d. 5.-9. Vi blev præsenteret for
det ligningsbeløb, vi har at gøre godt med, det er af samme størrelsesorden det beløb vi
havde til rådighed i 2019. 2020 kan vi tilbyde gratis gravsted og gravkastning for
folkekirkens medlemmer - lørdage vil det dog ikke være gratis
Personalemøde her til formiddag, referat fremsendes til menighedsrådets medlemmer
- Erling: minikonfirmander. De er delt op i to hold, Mette og Erling tager et hold hver, der
går godt.
3. Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2018.
Blev forelagt og taget til efterretning.
4. Genforhandling af punkt 5 på MR-mødet 21.08.19: Genautorisation af personer på
Kirkenettet.
Preben er valgt
5. Nyt fra Stående Udvalg.
Træerne med de lange torne bliver beskåret, så de ikke er til gene for besøgende på
kirkegården.
Det blev vedtaget, at man gerne må sætte bænke op i.f.b. med gravstedet, blot denne er i
naturmaterialer, der passer ind. Der skal også være regler for størrelsen af disse bænke.
Vi har rykket for at få plantet buksbomhækkene på den mellemste kirkegård
6. Valg af nyt medlem af Stående Udvalg.
Peter er enstemmigt valgt
7. Kirkespil med Sløjdscenen november 2019.
Sløjdscenen kan af forskellige årsager desværre ikke løfte opgaven. Vi vil se om de penge,
der er bevilget i den forbindelse, kan konverteres til andre nødvendige formål.
Vi vil på længere sigt gerne indgå i et samarbejde med Sløjdscenen om et nyt kirkespil.

8. Poul Krebs koncert november 2020.
Poul Krebs har selv udtrykt ønske om at komme hertil. De har fået ja til at låne
kirkerummet. De tager entré ved døren. Vi har ingen penge i klemme.
9. Kirkeblad – sognebåndsløsere – Facebook.
Der er ønske om et kamera at tage billeder til - bl.a. - kirkebladet af arrangementer.
De der vil løse sognebånd, kan henvende sig til sognepræst Peter Viuff og få tilsendt et
skema.
10. Dato for kommende MR-møde.
Oktober: torsdag d. 24. kl. 19:30
11. Eventuelt.
Peter takker for festen i.f.m. indsættelsen.

