Menighedsrådsmøde nr. 7
Onsdag d. 29.august 2018 kl. 18.30
i konfirmandhuset.
Referat
Fraværende: Kirsten Fuglø

1. Dagsorden godkendt.
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
Nyt fra formanden:
o Der er indkaldt til personalemøde d. 11. sep.
o Ny provstevikar fra 1. sep.: Lillian Tyrsted, emeritus fra Grindsted provsti.
o Ny lås på døren til kirketårnet.
o Provstiudvalget har sendt en rammetildeling for budget 2019 ud: beløb: 1.854.561
kr.
o Besigtigelse af Schrøders gravminde. Tilbud på restaurering fra Nationalmusset
sendes til Karen Konstantin Hansen.
o Kassereren deltager i den kommende budgetsamråd i provstiet i stedet for
formanden.
o Blomsterpigerne har i samråd med graveren plantet stauder i de sløjfede
gravsteder. Kirkeværgen besigtiger efterfølgende beplantninger.
o Tyveri af de to Y-stole. Stolene er indkøbt. Forsikringen dækker ikke, da
selvrisikoen overstiger prisen på de to stole.
o Sams afholder debatmøder d. 10. sep. i Ansager og Skodborg.

3.

4.

5.
6.

Nyt fra præsterne:
o Merethe: Har været på kursus i Kbh. Kirkebladet er trykt og udkommer i weekenden
.kort beskrivelse af nogle af de kommende arrangementer.
o Inge: Minikonfirmander starter op nu og afslutte i oktober med en Halloweengudstjenenste.
Babysalmesang starter også op og forløber indtil november. Inge deltager i et
kusus på FUV.
o Hasse: afholder kurset: ”Kirken og lokalsamfundet” for alle menighedsrådsmedlemmer. d. 6. oktober.
Paul Monrad afløser,når præsterne afholder ferie.
Der er returneret 4093, 28 kr. fra turen til England (depositum tilbagebetalt)
Første bisættelse på den nye kirkegård (urnenedsættelse ved sommerfuglen).
De kommende arrangementer i efteråret nævnes.
Musikken ved De 9 læsninger bliver som sidste år. Et andet arrangement i december bliver
”Fortælling og salmer” ved Mette Bredthauer, f.eks. som modellen for ”Fyraftenssang” Vil
ske 2 til tre onsdage i løbet af måneden.
Forsøgsordning i et halvt år med skiftende kirkesangere, der får et honorar for at medvirke
i gudstjenesten. Der vil stadig være søndage, hvor kirkesangeren ikke deltager. Mette
tager kontakt til mulige sangere.
Den nuværende ordning med nadversalmen fortsætter som en permanent ordning.
Kvartalsrapport for 2 .kvartal 2018. Der er på nuværende tidspunkt overskud ift. budgettet.

7. Præcisering af ydelser i forbindelse med betalt vedligeholdelse af gravsteder.
Præciseringen er udarbejdet skriftligt og sendt til kirkeværgen og kirkegårdsudvalget.
”Vejledning om gravstedsvedligeholdelse” vedlægges folderen om kirkegården.
8. Praksis vedr. fremtidig omtale af kirkelige handlinger i kirkebladet og på Facebook.
Der udfærdiges samtykkeerklæring vedr. offentliggørelse af navne i kirkebladet og på
Facebook.
9. Folder om Askov kirke. Udkastet er godkendt og folderen bliver trykt hos trykkeriet, der
trykker kirkebladet med et oplag på 500-800 stk.
10. Flagstangen er blevet byttet uden beregning.
11. Provstivis medlemskab af RAMS. Beslutning: vi bevarer vores medlemskab af RAMS. Det
betales nu af provstikassen.
12. Godkendelse af vedtægt for kontaktperson. Vedtægt godkendt.
13. Godkendelse af vedtægt for regnskabsfører. Vedtægt godkendt.
14. Datoer for kommende møder. D. 3/10, d. 14/11, 22/1.
15. Eventuelt. Kirkespillet udsættes til foråret (inden konfirmationerne), når et velegnet stykke
er fundet.

