Referat af menighedsrådsmøde den 15. marts 2016
Afbud fra Ingeborg
Fremlæggelse af årsregnskab 2015
Regnskab for 2015 gennemgået ved Ib Krogh Nielsen og godkendt af menighedsrådet.
CVR: 52567017. Afleveret den 14. marts 2016 kl. 14.12.
Godkendelse af referat og dagsorden.
Godkendt.
Nyt fra formand
Kirkegårdsvandring 31.5.2016 ved Notmark Kirke arrangeret af Graverforeningen.
Flytning af stendige i forbindelse med renovering af skrænt godkendt af Haderslev Stift .
Nyt fra Kirkeværge
Der skal søges om midler i 2017 til nyt drænsystem ved Den Gamle Kirke.
Inventarliste er nu a jourført med nye billeder.
Sidste etape af udendørs belysning ved Korskirken kan nu etableres.
Materiale vedr. bevaringsværdige gravsteder er tidligere sendt til Provstiet i 2014. Materialet er ikke blevet
behandlet af Provstiet. Der er nu vedtaget nye regler, hvilket medfører at der skal udarbejdes nyt materiale
på ca 20 gravsteder, som evt. er bevaringsværdige.
Punktet drøftes igen på næste menighedsrådsmøde.
Nyt fra kontaktperson
Afholdt medarb. møde. Indføres nyt kalendersystem for personalet.
Nyt fra præsten
Vedtaget at der udleveres ”Sigurd fortæller bibelhistorier” til dåbsbarnet i forbindelse med barnedåb.
Marianne har søgt om tilskud på 20.000 kr. ved puljen: særlige nye tiltage, til Luther arrangementer i
efteråret 2016.
Marianne orienterer om et forslag fra Gråsten Menighedsråd, som går ud på at vi i fællesskab skal afholde
et arrangement, hvor der laves dekorationer etc. af den overskydende gran kirkegårdene har efter
grandækning i efteråret. Et enig menighedsråd støtter forslaget.
Nyt fra aktivitetsudvalget

Helen orienterer om afholdte og kommende arrangementer.
Behandling af provstiets tilbagemelding vedr. mangler ved helhedsplanen
Skrivelse fra menighedsrådet fremsendes provstiet.
Gavl og kamtakker på Den Gamle Kirke
Afventer konsulentbesøg fra Nationalmuseet i maj måned.
Fordeling af indlæg til Samspil
Medlemmer af menighedsrådet opfordres til at komme med indlæg til Samspil
Menighedsrådsvalg
Orientering af menighedsrådsvalget i efteråret 2016.
Evt.:
Intet

Ref.: Anne, 15. marts 2016.

