Menighedsrådsmøde torsdag d. 13. juni 2013 kl. 18.30 ved konfirmandstuen. Vi
kører herfra til Kværs/Ulkebøl for at se på træstyning
Afbud: Anne Marie
Nr.
1.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden

2.

Intern kasserer

3.

Præsten

Bemærkninger

Konfirmandsamarbejde –
Glucksborg/Husum/Varnæs/Ødsted
Bliver det 2013 eller 2014?

Punktet udsættes til augustmødet

Messefald ved gudstjenester kl. 9.00

Punktet udsættes til augustmødet

DSUK – hjælp til at sælge lodsedler
4.

Kirkeværge/graver/kirkegårdsudvalg
Overskudsjord fra kirkegården
Takstregulering og manglende varenumre 2014/Johnny
Forpagtningsaftale/ Jacob – Flemming

5.

Ansættelseskontrakt til kirkeværge
udenfor menighedsråd (Jacob)/Dorte

6.

Skærm/lyd til kirken/Britta

Dette punkt foreslås udsat til augustmødet.

Én skærm koster ca. 17.000 kr.
Problemstillinger:
Må vi sætte skærm op uden tilladelse?
Hvis vi kun skal have en skærm, dækker
den ikke hele kirken og er for lille til
billedvisning i forhold til powerpoint.
7.

Status fra syn d. 2. april 2013
Kapel - udbudsmateriale
Kirke - kalkning

8.

Præstegård – forsikring
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/præstegårdsudvalget
Køkken – vandskade
Vindue - stormskade
Hansson og Partners (Christian) – tlf. 76
311 311
9.

Formanden
1. BLADET. Økonomi
2. Kommandoveje v/akutte
problemer
3. Træskulpturer og altertavler –
forskningsprojekt
4. Ny provst - info

10.

Kommende møder, kurser, aktiviteter og
arrangementer
1. Vi synger julen ind – aftalt til d. 1.
december – da kan Anne-Mette
ikke – hvad gør vi?

Punktet kan evt. flyttes til augustmødet.

2. Fællesmøde – inspirationsdag med
Ulla Morre Bidstrup i TeamØst
Povl har sendt mail fra Majbrit
Daugaard videre til os sidst i april
– se denne mail
11.

Gudstjenester eller andet, der kræver
menighedsrådets medvirken
1. Sommermøde d. 3. juli kl. 14.00 i
kirke og præstegård – kaffebord –
underholdning/v. Canzone. Eget
kor??

12.

Venskabsmenighed – status

Udsættes til augustmødet

13.

Kontaktperson - status

14.

Fælles mailliste for arrangementer med
nabosognene – status

Udsættes til augustmødet

15.

Evt.

Næste menighedsrådsmøde: torsdag d. 8. august
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kl. 19.00.
Bibeluddeling – arbejdsgruppen Povl, Britta,
Anne Marie og Kirsten holder møde om
projektets fremtid tirsdag d. 18. juni kl. 17.00 i
konfirmandstuen.
Marlys afskedsreception: Søndag d. 23. juni kl.
14: foreløbige tilmeldinger:
Anne Marie
Kirsten afbud
Temagudstjeneste: tirsdag d. 3. september kl.
19.00 i konfirmandstuen. Børnetegninger –
Dorte?
Ny styringsstruktur for folkekirken. Debatmøde i
Haderslev på Hotel Norden torsdag d. 12.
september kl. 19.00-21.30. Find anden dato til
menighedsrådsmøde.
Find ny dato til menighedsrådsmøde i december –
vi har koncert med Motetkoret torsdag d. 12.
december kl. 19.00.
Urnenedsættelse:
Kirkegårdsudvalget skal finde en dato til at
udarbejde en oversigt over mulighederne ved en
urnenedsættelse – søndag vil være en mulighed.
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