MR referat fra den 22. februar 2017
1. Godkendelse af dagsorden og referat:
Begge dele godkendt
2. Revisionsprotokollat for 2016, regnskabsinstruks og fastsættelse af honorarer:
Gennemgået af regnskabsfører. Godkendt og underskrevet af MR, Følgende honorarbeløb
godkendt: formand 15000, kontaktperson og kirkeværge 7500, og kassemester 2000.
3. Sognehus. Hvor vidt er vi? Drøftelse af brug af huset:
Arkitekten kommer med et udkast senest den 8. marts. Brug en af huset drøftes senere.
4. Fastsættelse af dato for visionsmøde:
Der afsættes tid på næste ordinære møde den 16. marts
5. Drøftelse af samkørsel til Betlehems venners årsmøde den 4. marts i Middelfart Sognegård:
Hans Jørgen tager med. Han forsøger at få en aftale om en evt. højskoleformiddag om emnet
Betlehems Venner til efteråret i Rinkenæs.
Mette slår op på hjemmesiden om turen til årsmødet og Marianne nævner det på søndag den 26.
feb. i kirken.
6. Kristeligt Dagblad:
Der bliver tegnet tre fredagsabonnementer plus et fuldt årsabonnement.
7. Sigurt Barett arrangementet den 25. marts:
Kontaktperson: Marianne
Døråbning: kl. 9.00
Kapacitet: ca. 250 personer i kirken
Lyd delen: Lisbeth tager sig af det og melder tilbage til Helen
8. Fastsættelse af sognemøde:
Til efteråret skal der være et møde
9. Nyt fra formanden:
Åbent hus i Bispegården i Haderslev den 20. april kl. 15-18 (Tilmelding senest 11. april)
Haderslev møde den 2. juni
Vedtægter for de forskellige poster i MR tages op næste møde.
10. Nyt fra kirkeværgen:
Temperaturen i Gl. Kirke er lidt lav og fugtigheden lidt høj. Frede arbejder på sagen.
Evt. køb af kistevogn med sakselift: Frede får mere info fra firmaet, der laver vognene.
Der er høreproblemer i venstre side af Korskirken. Der kommer en lydtekniker på for at løse
problemet.
Våbenhuset i Gl. Kirke skal repareres. Det betyder, at kirken muligvis må lukkes i
reparationsperioden.
11. Nyt fra præsten:
Intet (nyt er godt nyt)
12. Evt.
Lisbeth holder organistkomsammen
Heidi undersøger priser på kortrøjer
Sognegrænseproblemet er endnu ikke løst
Arbejdet med lysdæmpende teknik i Korskirken og hævning/ sænkning af øverste lysekrone sættes
i værk.

