Dag og år :

Menighedsrådsmøde hos Tanja og
Hyacinthe
torsdag den 24. maj 2018 kl. 18.00

Blad nr

Tilstede var: Turi Roslund, Leif Frederiksen, Ryan Nørgaard, Hyacinthe Anohi, Caspar Tornøe, Jørgen Husted
og Tanja H, Kristensen.
Afbud fra: Rasmus M. Johansen

Ad. 1: Referat fra sidst blev godkendt og underskrevet.

Dagsorden:

1. Godkendelse/underskrift af
referat
2. Orientering fra Formanden
a. Fællesmødet
b. Havefesten
3. Nyt fra Præsterne
4. Nyt fra maj-samtale
a. budgetinput
5. Økonomi – generelt
6. Planlagte arbejder - status
a. Maling af
graverhus – se
tilbud
b. Kalkning af kirke +
algefjerner
c. Hække (tilstand
efter vinteren)
7. Sogneudflugt
8. ”Cohen i Kirken”
9. Menighedsmøde ?
10.Næste møde
11.Eventuelt

Evt. afbud til Turi på
turiroslund@gmail.com eller
tlf. 20 42 44 33
senest 20.maj 2018

Ad. 2:
a)
b)

Der var intet specielt fra fællesmødet udover drøftelse om betaling
for kirkebladet.
Der er evalueringsmøde umiddelbart efter Havefesten, hvor nyt
udvalg nedsættes.

Ad. 3: Præsterne har haft møde med skolen for at drøfte tidspunkt for
konfirmationsforberedelse. Konfirmationsforberedelsen bliver om fredagen.
Præsterne har for længe siden gjort opmærksom på, at
konfirmationsforberedelse ikke bør ligge om fredagen.
Overvejer at spørge forældrene, hvilken dag de foretrækker.
Præsterne vil tage på pilgrimsvandring med konfirmanderne. Overvejer at
søge hjælp til at planlægge turen. Turen er planlagt til den sidste weekend i
september. Leif og Ryan vil gerne deltage på turen.
Ad. 4: Turi orienterede om majsamtalen.
a) Vi maler graverhuset + dørene i kirken.
b) Bænke + smedejernsport males, hvis der bliver tid
c) Fliser på gangsti har Ryan rettet lidt op på, så det projekt parkerer
vi foreløbig.
d) Bevaringsværdige gravsteder vil Thomas Frank ud at se på.
e) Som følge af Persondataforordningen skal vi have fat i et
brandskab, så der afsættes 15.000 kr. af de frie midler hertil.
f) Vi søger om at få lov til at nedlægge kapellet. Får priser hjem inden
deadline for aflevering af budget. Bruger af de frie midler hertil.
Evt. også udskiftning af lyskilder til LED.
g) Hvis vi får nej til at nedlægge kapellet, vil vi søge om et køleanlæg.
h) Hvis vi også får nej til det, vil vi søge om at nedlægge kapellet og
bruge pladsen til oplagsplads.
i) Vinduer i kirken skal males og kan vente til 2019/2020. Der sættes
50.000 kr. af i budgettet af de frie midler.
j) I 2020 skal der afsættes penge til en ny løvsuger (ikke af de frie
midler)
k) Pga. energiscreeningen ser Thomas Frank en mulighed i, at der
bliver lavet om på vores ventilationssystem, så det blæser luft ud
ovenfra i stedet for nedenfra.
l) Afsæt evt. 50.000 kr. til vedligeholdelse af diger af de frie midler.
Ad. 5: Har modtaget kvartalsrapport fra Oda. 1. kvartal 2018 blev
gennemgået.
Ad. 6:
a) Maling af graverhus er bestilt
b) Kalkning + algefjerner bliver gjort så hurtigt som muligt. Når der
modtages regning herfor, drøftes den lige inden betaling, for sidste
års arbejde blev ikke gjort godt nok, så vi bør få rabat i år.
c) Hække sat for et par år siden kommer ikke – de går ud. Vi er nødt til
at sætte hækplanter, indtil vi er tilfredse med resultatet.
Ad. 7: Sogneudflugt afholdes den 1/9 2018, og går til Vestervig Kirke +
Bovbjerg Fyr. Der serveres sandwich til frokost og rundstykker efter afgang
fra Fly.
Ad. 8: Koncert den 1/11 2018 med ”Cohen i kirken” uden spisning.
Ad. 9: Dato for menighedsmøde aftales senere, men forventes afholdt ultimo
september eller i løbet af oktober måned.
Ad. 10: Næste møde afholdes torsdag den 9/8 2018 kl. 18.00 hos Tanja og
Hyacinthe.
Ad. 11: Der skal eventuelt afholdes et medarbejdermøde.
Der afholdes møde med Vridsted i næste uge for at lave en skriftlig
samarbejdsaftale vedr. graverne.
Der bestilles ny sæbedispenser til toilettet.
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