Menighedsrådsmøde onsdag 4. februar 2015 kl. 17.00 i Kirkehuset
Mødt: Per Eldon, Jette Maja Porting, Poul Hurup, Kirsten Rasmussen, Kjeld Ruud Hansen, Line Porting,
Steen Sejer.
Som gravere var mødt Henriette Oxbøll og Kristian Krøger, førstnævnte som medarbejderrepræsentant.
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Formanden bød velkommen, sangen udgik
Referat fra møde 7. januar er godkendt
Dagsorden godkendt
- Urne, der skal flyttes til Flakkebjerg afventer tilbagemelding fra efterladte.
- Der er et hul i belægning ved renovationscontainer, Rene har givet tilbud, Steen følger op.
- Låge samme sted trænger til at blive repareret, Henriette ringer til Tømrer Lasse.
- Kristian samtale med Brian XX: Der er ingen afstandskrav omkring ’afbrænding’ i nærheden af
bygninger (i dette tilfælde er der tale om ukrudtsbrænding tæt på præstegården), men det står for
egen regning, hvis der sker noget.
Menighedsrådet nedlægger forbud mod brug af ukrudtsbrænder tæt på præstegården uagtet, hvad
Brian og loven siger.
- Kristian har følt sig mobbet af omtalte person, Poul tager sig af sagen, når Kristian har beskrevet
telefonsamtalen
- Datoer for møde med Rasmus Juel vedr. Helhedsplan, det er menighedsrådet – Jette finder en
dato, Poul vil også gerne deltage, hvis han kan.
1) Vi vedtager at skifte pærerne i våbenhuset ud med LED-pærer – så kan der spares ca. 90 % af
den nuværende udgift (hver pærer koster ca. 100 kr = 600 kr i anlægsudgifter), vi bruger ca. 1200
kr. om året på strøm i våbenhuset, så pengene er sparet ind på ½ år.
Udskiftning af pærerne i kirken afventer vi beslutning om til efter sommerferien, det vil koste ca.
4000 kr.
2) Afskalning i buen ind til tårnet, Kjeld kigger på sagen
3) Per har været til møde og forespurgt andre kirkeværger, om de deltager ved de lukkede møde,
hvilket loven siger, at man godt må. Per vil gerne deltage – det har ikke været rådets mening at Per
ikke kunne deltage – så han deltager selvfølgelig.
1) post: vedr. køb af børnebibler – afventer til næste møde.
al anden post er taget til efterretning.
2) under lukket møde
Intet nyt fra næstformand.
1) Vi vil gerne være cykelkirke – Kjeld laver et forslag til plads og stativ – vi forestiller os, at det
bliver til højre for porten.
2) Line fremkommer med dato til et indledende møde ASAP: Per, Line, Kirsten R, Kjeld er med i
udvalget.
3) Ja tak, sæt i værk!!
4) Jette sørger for saft og boller sammen med Henriette.
Under lukket møde
Snerydning – der skal være ryddet inden kl 8 op til kirkekontoret og til præstens kontor. Det sne,
der falder efter kl. 8, skal ifølge lovgivning først ryddes næste dag inden 8. Det er Kristian og

Henriette, der har ansvar for at rydde sne. Kristian kigger på fejemaskinen, om den kan benyttes til
at rydde sne.
11. 1) Ja tak, pilgrimsvandring 2. påskedag 6/4 med suppe.
kirkekaffen 5/4 bortfalder.
2) opvaskemaskinen skal ALTID tændes, når der puttes noget i – uagtet om det kun drejer sig om 2
kopper.
3) Ryd op i køkkenet i Kirkehuset, så der er ryddet til næste mand.

