Menighedsrådsmøde torsdag d. 3. oktober 2013 kl. 18.00 i konfirmandstuen.
OBS – ændret dato og tidspunkt
Nr.
1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

2.

Intern kasserer

Bemærkninger

Behandling af revisionsprotokollatet for
2012.
2 stk. regnskaber skal underskrives på side
3 af formanden og protokollatet skal
underskrives af hele menighedsrådet på
den sidste side.
Det hele skal så sendes til Provstiudvalget
senest den 1.10.
3.

Præsten
Kort om debatmødet om ny
styringsstruktur for folkekirken
Fordeling af høstoffer
Kristeligt dagblad
DSUK – salg af lodsedler – status

4.

Kirkegårdsudvalget
1. Åbning af tilbud – kapel
2. Genbrug af gravsten
3. Overskydende jord
4. Nedgang til den nye kirkegård –
omlægning eller fjernelse af trin
5. Nyplantning af stauder
6. Tomme gravsteder til bevaringsværdige
gravsten

5.

Kirkeværge/graver
Forpagtningsaftale – status
Vi holder i dag også gravsteder, hvor
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fredningstiden er udløbet. Nogle er
fredede eller bevaringsværdige som
gravsteder, mens andre måske kan sløjfes.
Hvor mange drejer det sig om?
ERFA-gruppemøder
6.

Forsikring: Vi har fået udbetalt 5.100 kr. –
formentlig for stormskade. Vi har intet
hørt om vandskaden i køkkenet. Britta
undersøger sagen.

7.

Besøg i Rise kirke / projektor i kirken

8.

Gaveliste – Anne Marie

9.

Tindåbsfad

10.

Formanden
1. Whiteboardtavle med nodelinjer
2. Debitorsaldo-liste
3. Indhentning af tilbud
4. Kort referat fra Stiftsdag
5. Kirkeåret – hvor er vi henne vises ellers siges i kirken
6. Emner til kirkebladet
7. Aktivitetsudvalg

11.

Kommende møder, kurser, aktiviteter og
arrangementer
1. Lysgudstjeneste d. 2. februar:
Møde fredag d. 15. november kl.
10.00 i konfirmandstuen. Helle
Hyllested og Anne-Mette deltager
2. Bibeluddeling: Møde tirsdag d. 22.
okt. kl. 17.00-18.00 i
konfirmandstuen.

12.

Gudstjenester eller andet, der kræver
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menighedsrådets medvirken
1. Foredrag i kirken d. 30. okt. kl.
20.00 med Nis Boesdal (Biblens
gode historier og den måde vi
møder dem på i det moderne
samfund.) Kaffe???
2. Temagudstjeneste d. 3. november
13.

Venskabsmenighed – Nis Boesdal??

14.

Glasmontre til våbenhuset/Kirsten

15.

Urner i staudebed – udsættes til næste
møde

16.

Kontaktperson/Dorte
Lønforhandling
Børneattester

17.

Povl: ansøgning om arbejde. Dorte
kontakter Jacob Lysemose for at høre om
mulighederne.

18.

Det nuværende provstiudvalg har afsat 1.
mill. kr. til det kirkelige liv i
menighederne. Ansøgningsfrist d. 1. maj
2014.

19.

Evt.

Næste menighedsrådsmøde: torsdag d. 20.
november kl. 19.00

.
Torsdag d. 10. oktober kl. 12.00 i
konfirmandstuen: Møde med Povl, Anne-Mette
og Kirsten om ”Vi synger julen ind”.
Bibeluddeling: møde d. 22. oktober kl. 17.0018.00 i konfirmandstuen.
Oprydning i skabe i konfirmandstuen (mellem kl.
16 og 18):
Torsdag d. 3. oktober – kl. 17.30: spisepause
inden menighedsrådsmødet
Tirsdag d. 29. oktober
Torsdag d. 21. november
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Lysgudstjeneste d. 2. februar: Møde fredag d. 15.
november kl. 10.00 i konfirmandstuen. Helle
Hyllested og Anne-Mette deltager
Menighedsrådsmøde december: Mødet flyttes til
tirsdag d. 10. december kl. 19.00 på grund af
koncert med Aabenraa Motetkor d. 12. december.
.
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