Referat fra:
Menighedsrådsmøde
Onsdag den 22 august 2018 kl.16.30
i konfirmandstuen
Tilstede: Frede, Jette, Mette, Thomas, Hans Jørgen, Marianne, Helen, Ruth
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden godkendt og referat fra 14. juni underskrevet.
2. Nyt fra formand
•

Flytning af menighedsrådsmøde den 23-10 pga. arrangement med Preben Kok
Vi aftalte at holde mødet den 24. okt. kl. 19.00, men Hans Jørgen kan ikke uanset, om
vi holder det kl. 16. 30 eller 19.00, så derfor satser vi på kl. 16.30, hvis ingen
protesterer.

•

Planlægning af møde med kirkegårdsleder mhp. opfølgning på provestesyn
Datoen den 14. sept. Kl. 8.00 er foreslået.

•

Orientering om sognegrænser

”Haderslev stift har tilbageført sognegrænsen til nogenlunde det sted, hvor den lå før
registersammenkøringen i 2016.
Præsterne skal nu enes om en måde, hvorpå man imødekommer de mennesker, der er i tvivl om
eller er utilfredse med deres sognetilhørsforhold.
Kordegnekontoret er også omfattet af den aftale.
De kirkelige handlinger, der foretages for mennesker, der ikke har tilknytning til hhv. Gråsten
eller Rinkenæs, registreres.
Om et år mødes de involverede menighedsråd igen med repræsentanter fra Haderslev stift og
Sønderborg provsti for at vurdere, hvor omfattende problemet med den nuværende sognegrænse
er, og med baggrund deri tage stilling til en eventuel justering af sognegrænsen.”
•

Opfølgning på persondataforordnings lovgivningen – hvor vidt er vi?
Personaledelen er på plads.
Hjemmesiden vil Marianne og Mette arbejde videre med.
Sikker mail: Thomas arbejder med det. Der er sikkert hjælp at hente på DAB.

3. Nyt fra kirkeværge

•

Drøftelse og beslutning vedr. reparation af materialeplads
Pladsen skal renoveres, så der kan ryddes op. Pengene er bevilliget betinget af
indsendelse af tegninger og tilbud til provstiet. Frede sætter i gang.

•

Orientering vedr. kalkning af kirker m.m.
Kalkning kan først foregå, når solen brænder mindre.

•

Orientering vedr. trappen til Nederbyvej
Der arbejdes på færdiggørelsen af trappen. Der var kludder med det første firma.

•

Drøftelse af oversigtsforhold Kirkevej – Nederbyvej
Måske kan hækken flyttes. Frede snakker med Hans Nicolaj.

•

Drøftelse og beslutning vedr. konsulentrunden mhp. rådgivning vedr.
jordskredsproblematik på kirkegård
Billeder og materiale er sendt til provstiet.
Der arbejdes på at få varmen til at virke i Gamle Kirke. Der skal service på
varmeanlæg hvert 2. år fremover.

4. Nyt fra DFKB
•

Drøftelse og godkendelse af overdragelseserklæring af mandskabsrum
Se bilag
Godkendt og underskrevet af formanden.

5. Nyt fra præsten
•

Drøftelse og beslutning vedr. indkøb af salmebogen ”100 salmer”
”100 salmer” indkøbes. I første omgang 50 stk. Marianne klarer det.

6. Nyt fra aktivitetsudvalget
32 mennesker tilmeldt sogneudflugt den 25. august.
7. Nyt fra kontaktperson
8. evt.
9. Lukket punkt
Kommende menighedsrådsmøder
19. september kl. 16.30
9. oktober (årsberetning)
24. oktober kl. 16.30????
27. november kl. 17.00

