Referat af menighedsrådsmøde nr.1
Tirsdag d.22.januar 2019 kl. 18.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: Hanne Johansen, Betina Højgaard var suppleant.

1. Godkendelse af dagsorden.
a. godkendt
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben
i. Provstiet blev ansøgt om flytning af midler til kirkespil fra budget 2018 til
budget 2019 samt om opnormering af Mette Bredthauers stilling fra 90% til
100% begge dele blev bevilget.
ii. Kirkeklokken er justeret, så den er mindre skarp i lyden.
iii. SAMS meddeler at man kan melde sig til kurser i økonomistyring og i
arbejdspladsstyring. SAMS afholder kursusdag i Sædding kirke 26.-1. om
samvirke mellem præst, menighedsråd og organist.
iv. Der skal afholdes en Kaboo-dag på et tidspunkt.
b. Merethe
i. Konfirmerer konfirmanderne. Der er lagt en plan, så Merethe kommer til at
lære alle konfirmanderne at kende. 2. marts er lavet en højskoledag, hvor
der laves ikoner sammen med Askov konfirmanderne.
c. Hasse
i. Hasse fratræder stillingerne som provst og sognepræst 1. marts, Merethe
tiltræder stillingen som kirkebogsføret fra samme dato.
ii. Tilbud om restaurering af højskolegravstederne er søgt, svar kommer
snarest.
iii. Hasse og Merethe bliver boende i Askov i to måneder fra 1 marts, og flytter
til Flensborg til maj.
iv. Afskedsgudstjenesten bliver d. 3. marts kl. 14:00 med deltagelse af Elof
Vestergaard. Derefter afskedsreception evt. på høj- og efterskolen.
d. Ulla
i. D. 4. april arrangement med kirke, bylaug og højskole kl. 17:00 i kirken.
3. Den nye situation i Askov Pastorat.
a. Elof Vestergaard har indkaldt til møde d. 30.-1. i provstikontoret kl 19:00. Preben
ridsede situationen op.
4. Procedure for ansættelse af præster og opklaring af spørgsmål om manglende orientering
og referat.
a. Preben ridsede reglerne op for ansættelse af præster og præstevikarer. Og
henviser til en kort beskrivelse af processen, denne bliver udleveret til deltagerne
før mødet men biskoppen.
b. Spørgsmål om manglende orientering og referat blev drøftet.
5. Gratis gravplads for medlemmer af folkekirken?

a. Dette lægges ud til debat i indledende budgetsamråd i foråret 2019.
6. Mødedatoer i foråret 2019.
a. Tirsdag d. 5. marts kl. 18:30, Helle laver kaffe.
7. Eventuelt.
a. Merethe er kirkens kontaktperson i.f.t. kirkespil.

