Emne:
Dato:
Kl.:

REFERAT af MR-møde
09-05-2017
17:30 til 21:00

Blad nr.:
Formand:
Referent:

2017-05
PF
Bo

Deltagere: Alle MR’s medlemmer pånær de under afbud nævnte
Afbud:
Ingen

Dagsorden
1. Mad, sang og et par
ord til næste møde
2. Godkendelse af
dagsorden
3. Godkendelse af
referat
4. Orientering fra
kirkeværge

Beslutning
Bo sørger for mad tirsdag den 13. juni
Godkendt
Godkendt
Møddingsplads ved sognegård: tilbud 16.500,- ex moms, arbejdet sættes i gang.
Gavl på sognegård: overslag 36.750 + moms
Belysning af kirken: 25.625 inkl. moms
Flisegang ved Bo's kontor
Kirkegårdsmure (afventer tilbud): 6,500 ved nye Kirkegård;
16.550 ved den gamle kirkegård samt resten af 43.400 +
moms til indgangsportaler. Arbejdet igangsættes for de til
formålet afsatte midler.
Reparation af mure ved nye kirkegård er udført
1-års syn på kalkning af kirken – firmaet er bedt om at komme
og udbedre mangler inden for reklamationsretten.
Punkter fra kirke- og præstegårdssyn: 41.658 for reparation af
sakristiets yderdør overvejes i forbindelse med budget 18..
Terrasse ved lægehus: sagen afsluttet.
Låger på ny kirkegård er malet færdigt.
Døren ved hovedindgangen til sognegården udstyres med
drypnæse og males/behandles mod råd.
Ligeså dør ind til præstekontor i sognegård repareres og der
sættes dørholder-stang på.
NN og Henriette bemyndiges til at købe 2-4 bænke til
terrasse.

5. Spisning
6. Økonomi

Det af Henriette udformede bidrag til ordlyden i budget 2017
under Målsætninger, særlige indsatsområder m.m. indsættes
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7. Udsatte punkter fra
sidste møde
8. Evaluering af
arrangementer

9. Sognegården

10. Hjemmeside
11. Facebook
12. Øvrig orientering

13. Kommende datoer

14. Lukket punkt
15. Kirkemusik
16. Punkter til næste
møde
17. Eventuelt

i budgetforslaget. NB: Der indsættes også det i bilag fra
aktivitetsudvalget anførte beløb til ekstra timer til Ditte. De
under pkt. 4 anførte beløb inddrages i budgettet i
overensstmmelse med det udsendte oversigtsbilag..
Ingen
Nadverandagt Skærtorsdag:
Langfredagsvandring: Der skal tilbydes bil-lejlighed. Mere PR.
Gode begivenheder, som gerne må gentages.
Konfirmationsgudstjenester
Fotografen har været i sognegården og sat alle billederne helt
rigtigt og fint op med sedler under, hvor der står, hvor motivet
er hentet.
Flytning af hjemmesiden af hensyn til e-mail. Hjemmesiden er
nu flyttet til en anden ”Host”, så vi nu kan videresende mails.
Vi uddelegerede til Peter, at komme med et udkast til
hvervning af frivillige over facebook.
Vi vil her høre lidt fra alle, hvad de har gang i – især ord fra
dem blandt vores ansatte, der er mødt frivilligt op.
Der bevilges en generator til hækklipper til kirkegården.
Datoer for MR-møder i efteråret, helst 2. tirsdag i måneden.
Formøde holdes 1 uge før kl. 9:00 – denne frekvens blev
vedtaget således at de næste møder bliver 13. juni og 8.
august, da vi således vil sidde hele juli og savne et MR-møde.
Bjarne: Rytmisk musik i kirken – skal tydeliggøre evangeliet
med afsæt i det, der er tidens musik og rytme.
Dato for Høst- og jagtgudstjeneste.
Vi gennemgik planerne for Sankt Hans festen, som vi
finpudser på næste MR-møde.

Underskrifter:
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