Referat fra MR mødet den 6. dec.2016
Dagsorden MR 6. december kl. 17.15 – 19.15

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt

2. Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2015.
Provstiudvalgets godkendelse af årsregnskab 2015 med revisionsprotokollat
er behandlet af MR, uden at det har givet anledning til bemærkninger.

3. Nyt fra formanden
a. Julehjælp: Der er kommet en mundtlig ansøgning. Ansøgeren bedes
aflevere en skriftlig ansøgning. Frist til 12. december

b. KGB, herunder valg af suppleant til KGB
Formand: Margit Kristensen, sekretær: Elsebeth Mejlby Petersen
Suppleant er Hans Jørgen Hørlyck
Vedtægter og forretningsorden gennemgået på mødet.
Kirkegårdsvandringer kommer der mere om senere.

4. Nyt fra kirkeværge
Billeder fra Gl.Kirke har været til renovation hos fotografen og skal hænges
op igen. Hvor de skal hænge besluttes efter kirkesyn.
Morsø brændeovn installeret i præstegården
Vedtægter for udvalgene skal godkendes
Adresselister på MR medlemmer og ansatte laves af Mette
Placering af opslagstavle til udendørs brug besluttes senere.

5. Nyt fra kontaktperson
Lisbeth er frisk igen

6. Nyt fra præsten
Marianne har tre måneders studieorlov i juni, juli og august 2017.Frederik
Birkler bliver vikar i perioden.

Lysgudstjenesten bliver således, at der efter gudstjenesten serveres
pandekager udendørs eller, hvis vejret er for vildt i kirken.
Pandekagespisning er en gammel kyndelmissetradition.

7. Julefrokost/julegaver personalet. Drøftes og besluttes
Den 14. december kl. 15.00 inviteres medarbejdere til æbleskiver i
konfirmandstuen.
De, der kan hjælpe, kommer kl. 14.30.

8. Nyt fra aktivitetsudvalget: decembers arrangementer
Motetkoret kommer den 7. december 19.30 i Korskirken
Brassband spiller den 14. december kl. 19.30. Musikerne skal have æbleskiver
efter koncerten. Der skal varmes æbleskiver.
Paul Newhearst spiller den 18. december i Gl. Kirke. Frede sørger for fakler og
Kirsten søger for strøm.

9. Forespørgsel til Betlehems Venner om foredragsholder. Drøftes og besluttes
Hans Jørgen Hørlyck stillede forslag om at få et foredrag om foreningen
Betlehems Venner til Rinkenæs for at give viden om foreningens arbejde og
formål.
Hans Jørgen formidler kontakten til Betlehems Venner, så vi kan få foredraget
i løbet af foråret.
10.Fastsættelse af datoer for MR-møder 1. halvår af 2017
17./1. kl.16.30
22. /2.-------16. /3. -------25./4.-------16./5.----------20./6.----------

11. Evt.
Hans Jørgen Hørlyck tager sig af henvendelsen til Hattesen fra Gråsten
Avis.

