Referat fra MR mødet den 25. april 2017

1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden godkendt. Rettelser til referat
2. Vedtægt for kirkeværge drøftes og besluttes
Vedtægterne for kirkeværgen blev drøftet og besluttet.
3. Køb af Katafalk, der er et par ting der skal drøftes inden køb.
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg med Frede og Marianne samt de personer, der
skal håndtere katafalken, inden beslutning træffes om køb.
Punktet tages op igen på næste møde.
4. Sognehus - hvor vidt er vi?
Arkitekten kommer med reviderede tegninger i juni. Herefter skal de sendes til de
besluttende myndigheder, hvor de forhåbentligt godkendes, før byggeriet kan gå i gang.
5. Fastsættelse af dato for syn af kirker, kapel, toiletbygning og mandskabsrum
Kirkesyn den 9. maj kl. 9.00 med start ved Gl. Kirke. Tilmelding, hvis man vil være med,
senest den 5. Maj til Mette.
6. Fastsættelse af mødedato for foredrag om Betlehems Venner. V. Hans Jørgen
Hans Jørgen har et forslag om at holde højskoleformiddag den 11. eller 18. november alt
efter hvilken dato, der passer foredragsholderen bedst.
7. Nyt fra formand
Kontingent til Dansk Sømandskirke
Kollats læses i kirken af Mette pinsedag den 4. juni.
Der har været møde i Fælles Kirkegårdsledelse. Ansøgning til Provstiudvalget endnu ikke
drøftet, så endnu ingen afklaring på bemandingsdelen.
Kirkegårdsvandring den 10. maj kl. 16 i Egernsund: Frede og Helen deltager
8. Nyt fra kirkeværge
Reparation af våbenhus ved Gl. Kirke i gang.
9. Nyt fra præsten
Gudstjenesteliste frem til oktober er klar
Stof til Samspil i august klar
Personalemøde den 2. maj med Frederik Birkler
Sognegrænseproblemet er ikke løst. Man kan følge med på Sogn.dk, fakta
10. Orientering om genoptagelse af babysalmesang
Babysalmesang sættes i sving som forsøg i juni.
Der kan evt. komme på tale at samarbejde med Gråsten. Lisbeth tager sig af det.
11. Orientering vedr. klaver v. Lisbeth
Nyt klaver, som Lisbeth kan bære selv, er købt og det gamle taget i bytte.
12. Evt.
Cykelstativ ved kirken

Kirsten efterlyser en stor vase – en halv meter i højden, så hvis man falder over en sådan,
må man gerne tage den med. Gerne i kirkegulvsfarven.
13. Lukket punkt

Kommende MR møder:
17/5 2017 kl. 16.30 – 18.30
20/6 2017 kl. 16.30 – 18.30

