Møde i menighedsrådet
Onsdag den 24/8-2016, kl. 16.30-18.30
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Behandling og godkendelse af halvårsbalancen ved Ib Krogh-Nielsen
Ib gennemgik balancetallene og de blev godkendt.
3. Fastsættelse af honorar til formand, kirkeværge, kontaktperson og kasserer
Formand 15.000 kr.
Kirkeværge, 7.500 kr.
Kontaktperson, 7.500 kr.
Hjemmesideredaktør, 7.500 kr.
Kasserer, 2.000 kr.
4. Nyt fra formanden
a) Dræn på den gamle kirke
Der laves en tegning indhentes tilbud på dræningen i området på den gamle kirkegård, som står
under vand.
b) Gulvet i den gamle kirke
Drøftet
5. Drøftelse af om dige og skråning, som går ca. 5 meter ind på nabogrunden (kroen) skal være en del
af entreprisen.
Med en pris på 1.200 pr. lbm. er pris for diget 6.000 kr. Frank Sørensen vurderer om der herudover
er omkostninger til jordarbejde og dermed hvad det samlet vil blive for at få det sidste med.
Bevoksningen på skråningen ind mod kroen (kroens ejendom) vil vi ikke betale for at få fjernet.
Diget flyttes dog tilbage på denne del af vejen også, så det flugter med det nye dige.
6. Nyt fra præsten
Generalforsamling i ’Samspil’ - orientering
Konfirmandundervisningen startet 17/8-16 – 15 konfirmander
Der er ansat endnu endeltids-kordegn til deling mellem 8 nabokirker, heriblandt Rinkenæs.
Stillingen finansieres af provstiet.
7. Nyt fra kirkeværge
Orienterede om den igangværende renovering af præstegården (vinduer, badeværelser)
Orienterede om stillingen i våbenhus-sagen, den gamle kirke – ansøgningen er på vej gennem
systemet. Betinget bevilling på arbejdet er givet.

8. Ny fra kontaktperson
Orienterede om aftalerne med Lisbeth omkring hendes uddannelse i Aarhus.
Rammeaftalen tilpasses halvårligt under uddannelsesforløbet.
9. Nyt fra valgudvalg. Herunder evt. valg af nyt medlem til valgudvalg.
Valgproceduren drøftet
Der indkaldes til opstillingsmøde på Dalsmark tirsdag den 13/9-16 kl. 19.00. Der annonceres i
Gråsten Ugeavis og fra prædikestolen
10. evt.
Intet

Referent
Thomas Magaard, 24/8-2016

