Referat fra MR mødet den 17. januar 2017.

1. Godkendelse af dagsorden og referat:
Begge dele godkendt, dog flyttes dagsordenens punkt 9 til et senere tidspunkt.
2. Nyt fra formanden:
Ros til aktivitetsudvalget for det fine program, der var i december.
Vedrørende KGB ønsker provstiet større gennemsigtighed i regnskab for de enkelte kirkegårde og
præstegårde. Der er diskussioner om, hvorvidt Rinkenæs betaler det rette beløb til fællesskabet.
Kasserer Ib bedes om at være med til næste møde i KGB. Møderne i KBG bliver åbne fremover.
Der bliver kirkegårdsvandringer for bestyrelsen alene og evt. offentlige vandringer.
Folder med dåbsoplysninger lægges ved Borgerservice, tandklinikken og i våbenhuset.
Provstiet har godkendt regnskabet for 2015.
Skrænten ved kirkegården er færdig, der bliver overdragelsesforretning i maj.
3. Nyt fra præsten:
Ny reformationssalmebog indkøbes i 50 eksemplarer.
Ønske om lysdæmper i Korskirken. Frede undersøger pris på lysdæmper og nye pærer til hele
kirken.
Ønske om at få hævet lysekronen tættest på koret. Det sættes i værk af Frede.
4. Nyt fra kirkeværgen:
Frede følger med i fugtighedsgraden i Gl. Kirke. Der skal luftes ud og fyres op en gang om måneden
for at undgå skader på orgel og andet inventar.
Frede undersøger, om den nuværende forpagter af jorden ved Gl. Kirke kan fortsætte uden ny
kontrakt.
5. Nyt fra kontaktpersonen:
Kompetencefonden har givet ca. 23000 kr. til Lisbeths uddannelse.
MUS er klaret med Lisbeth og Thomas fortsætter med Kirsten i januar.
Thomas tager med til næste medarbejdermøde.
Lisbeth orienterede om Spirekoret, der ikke fungerer optimalt. Thomas og Lisbeth finder en
løsningsmulighed sammen.
Der indkøbes kortrøjer. Thomas indhenter tilbud.
Ønske fra Lisbeth om et lettere håndterbart klaver, det gamle kan indgå i en evt. handel.
Når der indkøbes udeopslagstavle, vil Lisbeth gerne overtage den, der er indørs nu.
6. Nyt fra aktivitetsudvalget:
Der er møde den 25. januar kl. 16.30
7. Drøftelse af borgermødet den 18. januar:
Der orienteredes om møderne, der indtil nu er afholdt i Samspils regi.
8. Verificering af sognegrænser mellem Gråsten og Rinkenæs sogne:
275 husstande er med et klik med musen fjernet fra Rinkenæs sogn på grund af digital samkøring.
Vi ønsker sognegrænsen, som den har været før ændringen.
Vi inviterer til møde om problemet med Gråsten menighedsråd. Mette skriver til dem.
9. Eventuelt:
Heidi spørger til sognehus og brugen af det. Menighedsrådet har råderet over huset. Spørgsmålet
tages op senere igen.

Hans Jørgen spørger til materiale, der skal bruges til Gråstenavisen. Mette og Helen sender det til
ham.
Ruth

