Menighedsrådsmøde onsdag
d. 14. maj 2014 kl. 17,00 i
Kirkehuset.

Følgende var til stede: Poul Hurup, Line Porting
Lind-Hansen, Steen Sejer, Jette Maja Porting, Per
Eldon og Kirsten Schmidt. Der var afbud fra Sanne
Arendse Hedegaard og Kirsten Rasmussen.
Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant . Der var ingen tilhørere.

Dagsorden:

Referat:

1. Velkomst, sang.

1. Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Den
bitre død dig trængte”.

2. Godkendelse af referat fra
menighedsrådsmødet d.14. maj 2014.

2. Vi godkendte referatet.
3. Vi godkendte dagsorden.

3. Godkendelse af dagsorden.
4. Vi tager den næste gang.
4. Hvad sker der på kirkegården? Taletid for
graver og gravermedhjælp.
5. Punkter fra formanden:
1) Post.
2) Nyt fra formanden; information om løbende
sager.

6. Punkter fra næstformand.
1) Oprydning i præstegården. Container skal helst
bestilles inden loppemarked d. 7. juni. Flemming
Løvenrose har gennemgået kældre for svamp.
Præsten kontakter kasserer for at finde ud af,
hvilket forsikringsselskab, vi var, og beder dem
om en oversigt over, hvad vi er forsikrede imod.
Vi håber på en forsikring imod hussvamp.
7. Punkter fra præsten/sekretæren.
1) 15/6, hvor Skt. Nikolai juniorkor synger ved
gudstjenesten kl. 10,00: Der skal være kaffe/kage
i kirkehuset bagefter, hvem sørger for det? En af
pigerne i koret er på krykker, og har brug for
transport til færgen kl. 12,30, imens de andre
piger går derned. Kan en fra menighedsrådet køre
hende?

5. 1) Vi har fået tildelt kr. 100.000,00 fra provstiet
til jordvarmeanlægget.
2) Line kontakter Jens Bloch og beder ham
afhente bøger i våbenhuset samt få et
tfl.nummer på, hvem der er in charge mht.
afhentning af bøger – som Henriette så kan
kontakte, når der er en fuld bogkasse.
6. Næste gang, vi mødes, skal vi aftale en dato i
efteråret, hvor vi rydder op i præstegårdens
vandskadede kælder. Steen tjekker vores
forsikring, om vi har en forsikring imod
hussvamp. Der skal sprøjtes mod hussvamp i
kælderen.

7. 1) Per laver kaffe og saftevand, Line bager kage
og transporterer barnet på krykker til færgen.

2) Sound of joy- gospelkoret kan først give
koncert i november måned. Skal det stadig være
en hverdagsaften med mad? – de kommer uden
band, mikrofoner og højttalere.

2) Kirsten spørger, om de kan søndag d. 16.
november kl. 17,00, gospel først, siden spisning.
Arrangementet er gratis, men for spisningens
skyld skal man melde sig til på facebook, eller
Kirtsens e-mail eller telefon senest d. 1.
november.

3) Nyt fra præsten.

3) Præstens har ferie i uge 29, 30 og 31.
Middelaldergudstjenesten er ved at tage form.

8. Punkter fra kasserer.
1) Provstesynet.
9. Punkter fra kontaktperson.

8. Den er lukket.

9. Vi har underskrevet en uddannelsesaftale med
Kristian, så han er her indtil d. 10/10. Jette
udleverede apv-skemaer, som Henriette giver
videre til medarbejderne.

10. Punkter fra kirkeværge.

10. Uffe har lavet et tilbud på stråtaget, det bliver
gennemgået senere. Der er 5-års gennemsyn på
kirkehuset på fredag med Dorthe fra kirkesynet,
inden garantien bliver givet frit. Vi skal rykke
mureren for reparation af kirkemuren, arbejdet
skal udføres inden 14 dage.

11. Eventuelt.

11. Jette låner projektoren til Hegnegården.
Kirsten spørger i provstiet, hvad vi gør med
hensyn til underskrivning af protokollen, når det
hele foregår på computer. Victoria skal gøre rent
inden søndag d. 3. august i sommerferien, da der
er kirkekaffe. Der blev lavet aftale om rengøring
imens Victoria er på efterskole.

