Referat fra
Menighedsrådsmøde
Onsdag den 19 september 2018 kl. 16.30
I konfirmandstuen
Tilstede: Jette, Thomas, Frede, Helen, Hans Jørgen, Ruth
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden godkendt, referat underskrevet
2. Nyt fra formanden
•

Julehjælp 2018 – hvordan organiserer vi det?
Vi skal have annonce i Gråsteneren to gange og Samspil. Vi giver gavekort på 1000
kr. til Brugsen. Beløbet kan forhøjes. Henvendelse om julehjælp kan ske til
Marianne og Jette.
Hans Jørgen laver annonceteksten.

•

Konsulentrunde på kirkegården den 3-10 kl. 14.15. Hvem kan deltage?
Frede, Thomas og Ruth. Mette spørges, om hun har mulighed for deltagelse.

•

Planlægning af årsberetning den 9. oktober
Sang i kirken
Jette tager sig af beretningen
Helen fortæller om aktiviteter i årets løb.
Ib / Helen tager sig af økonomidelen.
Hans Jørgen søger for annonce til Gråsteneren.

•

Erfamøde mellem præster og formænd fra nabosogne den 2 oktober i Ullerup
Emner til drøftelse: GDPR, samarbejde ved større arrangementer

•

Planlægning af oprydningsdag
Den 10.november kl. 9.00 til 12.00

3. GDPR og hjemmesiden – hvor langt er vi?
Jette sender udkast fra Marianne og Mette.
4. Sikker mailsystem til personalet– hvor langt er vi?
Thomas kontakter menighedsrådsforeningen.

Jette tager det med på ERFA-mødet.
5. Beslutning vedr. øgning af bidrag til driften af Samspil.
Nu giver MR 27000 kr. Vi vil gerne give op til 35000 for at rette op på økonomien, så
bladet kan fortsætte.
6. Nyt fra kirkeværgen
Korskirken skal kalkes inden årets udgang.
Der er sendt ansøgning til PU om renovering af materialepladsen.
”Nederbyvejhjørnet” skal ændres, så oversigtforholdene kommer i orden.
Der er gang i arbejdet med montering af gelænder ved trappen til Nederbyvej.
Vestgavlen og indgangsportal ved Gl. Kirke er kalket, det skal gøres hvert år iflg,
nationalmuseet.
Der er kommet nyt reb i klokken.
Frede tager kontakt til håndværker om reol til sangbøger i Korskirken.

7. Nyt fra DFKB
8. Nyt fra præsten

Der er kommet forespørgsel fra Broager om, vi vil have deres arrangementsfoldere
liggende i våbenhuset. Det vil vi.

9. Nyt fra aktivitetsudvalget
Den 20. sept. holder Tom Buk-Swienty foredrag
10. Nyt fra kontaktpersonen
11. evt.
12. Lukket punkt

Kommende møder:
Den 9. oktober kl. 19.00: Årsberetning
24. okt. kl. 19.00
27. nov. kl. 16.30

