Referat af:
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 7.-5.-2019 kl. 17
I konfirmandstuen
Til stede: Jette, Hans Jørgen, Helen, Thomas, Frede, Marianne, Ruth, Heidi
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsorden godkendt, dog udgik pkt. 11 pga. sygdom.
Referat fra d. 11.-4.- 19 godkendt.
2. Økonomi:
Kvartalsregnskab 1. kvartal 2019 og balance pr. 31-3-2019 v/Ib Krogh-Nielsen
Se bilag

Ib gennemgik regnskabet
Foreløbigt driftsbudget 2020 v/Ib Krogh-Nielsen Se bilag

Gennemgået. Vi skal have afklaret pris for køkkenrenovering i præstegården og om
det er muligt at skille gas -el- og vandforbrug inden beslutning om budget for 2020
tages d. 6.juni.
3. Nyt fra formand
Fastlæggelse af mødedato 2. halvår 2019

29. august kl. 17.00: beretning og kirkegårdsvandring. 24. sept. kl. 17.00, 22. okt. kl.
17.00, 26.nov. kl. 17.00.
Forslag om ændring af tidspunkt for næste MR møde den 6-6 til kl. 17.
Godkendt
Siden sidst:
Status vedr. sognehus

PU har godkendt økonomien til sognehuset og sagen er videresendt til stiftet.
Beslutning vedr. kaffemøde med Folkekirken IT, se link
https://www.menighedsraad.dk/nyheder/2019/folkekirkens-it-vil-gerne-inviteres-tilkaffemoede-i-sognene/
Vi be’r om møde til efteråret, hvis det er muligt.
Invitation til bogreception ifm. udgivelse af bog om Fadervor, af Marianne Christiansen og
Tine Lindhardt den 16-5 i Christianskirken, Fredricia, se sognepostkassen

4. Sikker mail, se dappen på meddelelsessiden
Mette og Thomas sætter fordyber sig i informationen til d. 6. juni.
5. Kirkesyn den 2-5-2019, se dappen under menighedsråd, under arkiv, under bygninger
Synsudskrift for Gl. Kirke, Korskirken og præstegården gennemgået.
6. Nyt fra præsten
Beslutning vedr. evt. ændring af tidsperioden for prøvetid for ”sigende” trosbekendelse
Vi tager punktet med på beretningsmødet den 29. august
Der er konfirmation d 17. maj.
7. Nyt fra kirkeværge
Beslutning vedr. indkøb af ramper til Korskirken
Jette kontakter rampefirmaet vedr. køb af rampe(r)
Frede bestiller lågen, der skal flyttes fra Nederbyvej til det 1. plateau på kirkegården.
Der er kommet en fliserække i præstegårdshaven.
Der bør etableres materialeplads ved Gl. Kirke. MR ænsker en tegning over projektet.
8. Nyt fra GOOK
Ansøgning til PU om at få overført udgifterne til etablering af materialepladsen ved
Korskirken til GOOK.
Stendiget mod Nederbyvej/ Kirkevej flyttes ind til hækken.

9. Nyt fra aktivitetsudvalget
Lisbeth afholder koncert den 8. -5. kl. 19.00 i Korskirken.
Der er kirkekaffe d. 26. maj. Jette kommer og sandsynligvis også Ruth.
Artikel og billede fra Strikkeholdet til Samspil. Helen sender til Marianne.
Møde: 19. juni kl. 17.00

10. Nyt fra kontaktperson
Der er fundet egnet måtte til børneaktiviteter i kirken. Thomas sørger for indkøb.
11. Beslutning vedr. indkøb af pc
Udsat til 6. juni.
12. Beslutning vedr. adgang til kirke.dk, se link
https://www.kirke.dk/
Udsat til d. 6.-6.
13. evt.
14. Lukket punkt

Kommende møder:
6. juni kl. 17.00
29. august kl. 17.00 (Beretning)
24. sept. Kl. 17.00
22. okt. kl. 17.00
26.nov. kl. 17.00

v/Mette
v/Hans Jørgen

