Referat af:
Menighedsrådsmøde
Torsdag den 10-1-2019 kl. 16.30
I konfirmandstuen
Tilstede: Alle
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Der tilføjes et punkt 5a. til Dagsorden. Referat godkendt og underskrevet.
2. Nyt fra formand
Vi sender bidrag på 1000 kr. til Kirkelig Mediecenter, der vil lave en børnefilm om pinsen.
Der er kommet vejledende honorarsatser til formænd, kasserer, kirkeværge og
kontaktpersoner fra stiftet. Vi afventer udmelding fra provstiet senere.
•

Ajourføring af adresseliste
Udført

•

Ingen ansøgere til julehjælp
Drøftelse vedr. fremtidigt koncept, herunder annonceringer
Drøftelse af anvendelse af de eksisterende midler
Skolen og hjemmeplejen kontaktes, så de kan gøre evt. modtagere opmærksomme på
mulighed for hjælp. Hjælpen kan også gives til andet end julehjælp, eksempelvis til
konfirmation.

•

Indsamling for Folkekirkens Nødhjælp den 11-3-2019.
Hans Sekjær står for arrangementet og tager kontakt til Gråsten.

•

Forespørgsel til provstiet vedr. konsulentens rolle i forhold til midlerne i den fælles
kirkegårdspulje
Endnu ingen svar.

•

Forslag til emner til erfa møde den 20-2-2019
Nyt siden sidst foreslås som fast punkt på dagsordenen
Stillegudstjeneste skal måske hedde aftensang?
Skal Rinkenæs deltage i den årlige Sandbjerg-gudstjeneste sidste søndag i august. Vi
afventer nærmere beskrivelse af arrangementet og tager emnet op på næste møde.

Tidlige gudstjenester. Måske droppe kl. 9 gudstjenester i vinterhalvåret
Kørsel til andre kirker kan evt. tilbydes.
•

Kirkens åbningstid
Åben fra 8-16 og lukket mandage.

•

Drøftelse af økonomi
Vi passer fortsat på pengene.

3. Nyt fra kirkeværge
Der er gang i renovering af materialepladsen.
Frede arbejder videre med problematikken omkring den nyanlagte trappe.
Trappens hjemmeservice overtager rengøring i Kirstens ferie.
Klokkesyn i Gl. Kirke er vældig dyrt, fordi arbejdet kræver en lift. Kan det muligvis ske
samtidig med kalkning for at spare? Frede ser på sagen.
Vedr. låsesystem i kirken er det nødvendigt, at Kirsten får ny telefon, der kan klare den
krævede app.
Der blev besluttet at indkøbe ny telefon til Kirsten.

4. Nyt fra DFKB
Hedder nu GOOK – Gråsten og Omegns Kirkegårde
Aftalen om samarbejdet, som vi gennemgik på tidligere møde, er underskrevet.
Provstiudvalget kommer til møde i GOOK
Der arbejdes med GDPR
Der skal søges om penge til omlægning af stisystem på vores kirkegård (for at undgå
vandskader som følge af regnskyl). Frede søger.
Der har været tyveri i Gråsten
Breve til evt. misligholdere af gravsteder skal til menighedsrådene, før de evt. sendes.
5. Nyt fra præsten
5a: Det blev besluttet, at koncertfortællingen lørdag før palmesøndag erstatter
gudstjeneste palmesøndag.
6. Nyt fra aktivitetsudvalget
Er opmærksomme på økonomien.

7. Nyt fra kontaktperson
•

Hvor langt er vi med sikker mailsystem?

8. evt.
9. Lukket punkt

Kommende menighedsrådsmøder:
6-2.19 kl. 16.30
12-3.19 kl. 17.00
11-4.19 kl. 16.30
7-5.19 kl. 17.00
6-6.19 kl. 16.30

