Referat fra menighedsrådsmødet
Torsdag den 16. november 2017 kl. 16.30 – 18.30 i konfirmandstuen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Godkendt og underskrevet
2. konstituering af menighedsråd
Formand: Jette Storm
Næstformand: Thomas Magaard
Kontaktperson: Thomas Magaard
Kasserer: Helen Jepsen
Kirkeværge: Frede Ihle
Sekretær: Ruth Bierbaum
Præstegårdsudvalg: Mette Auning i stedet for Jette Storm
3. Nyt fra formand
a. herunder DFKB
Vedtægterne for DFKB er revideret og underskrevet i alle implicerede MR
Ny teknik til grandækning fungerer fint og gør arbejdet hurtigere
Helhedsplanen for kirkegården tages op på mødet i MR i januar
Robotklipning af græs på skråning mod Nederbyvej kan måske komme på tale.
Fællesmøde i DFKB den 27. nov.
b. Sognegrænser
Der kommer et møde om sagen senere. Vi skal være opmærksomme på de konsekvenser en
evt. flytning af sognegrænserne vil aflede.
c. tilmelding til fællesmøde med de øvrige menighedsråd omkring DFKB
Hans Jørgen, Mette og Ruth deltager
4. Nyt fra kirkeværge
Nationalmuseet er tilfreds med udført arbejde på Gl. Kirke
Søjlerne ved kapellet er rådne, så der skal en udskiftning til: Vi afventer med handling til
provstesynet har været afholdt.
Fortsat vandproblemer ved nogle gravsteder på Gl. Kirkegaård.
Korskirken kalkes til sommer.
5. Nyt fra kontaktperson
6. Nyt fra præsten
Fin reformationsgudstjeneste
Marianne er pt også vikar i Ullerup
”Det kører fint på alle linjer”.
7. Nyt fra sognehusudvalget - hvor langt er vi?

Thomas` oplæg fra sogneaftenen lægges på hjemmesiden og der kommer et indlæg om planerne
for huset i Samspil.
Det blev besluttet at gå videre med det seneste udkast fra arkitekten, så det kan komme videre i
systemet
Bodil Gregersen deltog og udtrykte sin bekymring for sognehusets placering i forhold til udsyn til
Korskirken.
8. Nyt fra aktivitetsudvalg – orientering om december måneds aktiviteter
Morgensang den 1. december
3. december: Frokost, Jette og Ruth dækker op kl. 9.30, Helen bestiller maden og Hans Jørgen
henter den.
5. december er der julekoncert
9. Planlægning af menighedsrådsmøder for forår 2018 – medbring kalender
14. dec. Kl. 17-18, 11. januar kl. 16.30, 21. februar kl. 16.30, 20. marts kl. 16.30, 12. april kl. 16.30,
16. maj kl. 16.30,14. juni kl. 16.30
10. evt.
--11. lukket punkt

