Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde d. 2. december 2015.

Til stede var: Poul Hurup. Steen Sejer. Peder Gundersen. Henriette Oxbøll. Kirsten
Rasmussen. Kirsten Schmidt. Jette Maja Porting. Line Porting.
1. Formanden bød velkommen, og vi sang: Vær velkommen, Herrens år.
2. Vi godkendte referatet fra menighedsrådsmødet d. 041115.
3. Vi godkendte dagsorden.
4. Graveren orienterede om arbejdet på kirkegården.
5. Her i december mødes kirkeværgen og Peder Gundersen med graveren og laver noget
status. Præstegården: vi arbejder under overskrift: sundhed + sikkerhed. De ting, vi talte med
Jesper Herbert-Nielsen om er sat i gang.
Vi besluttede at anskaffe automatisk dørlås til kirkedøren. Vi ønsker automatisk tænd-sluk lys
i kirken, over kirkedøren og på kirkegården. Vi ønsker, at graveren kan tage flaget ned efter
søndagsgudstjenesten, og så passer automatikken det resten af dagen. Steen kontakter
graveren i Ågerup, som har erfaring m. automatisk dørlås.
Helhedsplanen for kirkegården skal sættes på dagsorden næste gang.
6. Lokalforum svarer ikke på henvendelse om midler til koncert, så det opgiver vi.
7. Intet nyt fra næstformanden.
8. Præsten skal have datoerne for menighedsrådsvalget 2016 allersenest i løbet af næste uge
til kirkebladet. Vi samler ind til Red Barnet i december, og vi fortsætter med de indsamlinger,
vi besluttede i 2015. Lucia: Henriette skal på arbejde. De børn, der går Lucia skal have en
usund slikpose hver. Den sørger Steen for.
9. Sikringen af rækværket på kirkeloftet er i gang. Peder Gundersen anbefaler, at
menighedsrådet ansøger om midler i provstiet, da det er uforudsete udgifter.
10. Vi vil i fremtiden få et notat tilsendt om de møder, kontaktpersonen og Peder Gundersen
har med graver og –medhjælp.
Vi skal på næste menighedsrådsmøde have skrevet noget i kirkebladet om standarten på
kirkegården.
Eventuelt: Steen udsender indkaldelserne til menighedsrådsmøderne, og vi må selv huske at
skrive til ham, hvis vi har punkter.
Menighedsrådsmøder i 2016: 6/1, 10/2, 9/3, 6/4, 11/5, 1/6, 10/8, 7/9, 5/10 + 9/11
Det nye menighedsråd fastsætter konstituerende møde inden 1. søn. i advent.
Referatet blev læst op og godkendt.

