Munkebo
Tid

: Onsdag d. 24. august 2016 kl. 16.30

Sted

: Konfirmandlokalet

Menighedsråd

Fraværende : Lis Kaspersen , Anne Sofie Vogt Christensen
Referat

1

2.

Beslutning

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt

Regnskab:
 Kvartalsrapport

Kvartalsrapport gennemgået og
godkendt.

Præsterne:

Orientering om møde for borgere om
valg til menighedsråd. Der blev givet
tilsagn om at der var nogen af
deltagerne som ønskede at stille op.
Stafet for Livet: God oplevelse

3.

Henvendelse fra Saltvandskoret der
sammen med 3 andre kor ønsker at
holde korstævne / koncert i Munkebo
kirke. Der gives tilladelse til dette

4.

Kontaktperson:

Ny gravermedhjælper ansat på
kirkegården.


Kirkeværge/Kirke- og Kirkegårdsudvalg:



5.




Uge 36 isættes ny dør i
sognehuset. Der etableres
automatisk døråbning.
Afventer et brugbart kort over
kirkegården – kirkeværge har
rykket.
I forbindelse med
udviklingsplanen for
kirkegården ønsker arkitekterne
en stregtegning over
kirkegården. Kirkeværgen
undersøger pris.
Der ønskespudset og malet 2
rum i præstegården. Der
indhentes tilbud og der ønskes at
bruge opsparede midler hertil.
Møde med arkitekt fra CW
arkitekterne vedr.
kirkerenovering. Der arbejdes
videre med at få et overblik over
det samlede beløb som
renoveringen vil koste.

Kommunikationsudvalg:
 Nyt hjemmesidesystem




6.


Nyt kirkeblad udkommet.
Dansk Kirkelige Mediecenter
har lavet en ny skabelon til
hjemmeside. Dette vil medføre
en ekstraudgift på kr. 4.900
Det besluttes at gå over til det
nye hjemmesidesystem
Orientering om Tour de
Kerteminde den 25. september

7.

Aktivitetsudvalg:

Intet nyt

8.

Medarbejderrepræsentant:

Intet nyt

Meddelelser
 Valgudvalget
 Landemode 24. september
 Arbejdstilsynet
 Telefoner
 Teleslynge
9.

10.

Eventuelt:

Orla Drejer

Peter Overgaard



Medlemmer af valgudvalg har
deltaget i møde om
Opstillingsmødet den 13.
september.
 Landemode den 24. september.
Tilmelding på kontoret.
 Arbejdstilsynet har været på
besøg og Munkebo kirke fik i
den forbindelse en grøn smiley.
 Der er indhentet tilbud om ny
telefonordning. Der arbejdes
videre med skift til Connection
samtidig gennemgås de
eksisterende aftaler for at se om
nogen skal ændres/slettes.
 Der ønskes teleslynge i
konfirmandstuen. Kirkeværge
undersøger nærmere.
Budgetsamråd i Skellerup den 25.
august.

Hans Hansen

Lisbeth Korsgaard

Vera Korsgaard Poulsen

Anne Sofie Vogt Christensen

Lis Kaspersen

Stina Normann Hansen

Mikael Andersen

Solvejg Mogensen

Eva Fischer Boel

Mads Davidsen

