Munkebo
Tid

: Onsdag d. 25. oktober 2017 kl. 16.30

Sted

: Konfirmandlokalet

Menighedsråd

Afbud fra: Tonny Aabenhus
Referat

Beslutning
Godkendelse af dagsorden:

1

1.A

2.

Dagsorden godkendt

10 minutter ved Mads: Treenigheden

Oplæg fra Mads Davidsen om
Treenigheden

Regnskab:
 Kvartalsrapport
 Revisionsprotokolat

Kvartalsrapport gennemgået og godkendt.
Revisionsprotokolat gennemgået og taget
til efterretning.

3.

Præsterne:
 Orientering vedr. praktikant
 Kollekt

Menighedsrådet giver tilladelse til at
praktikant må stå for nadver.
Det besluttes at kollekt indsamles til
Menighedspleje i Munkebo.
Der undersøges mulighed for oprettelse af
Mobilepay

4.

Kontaktperson:

Intet nyt

Kirkeværge/Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

Graver og kirkeværge skal til
Netværksmøde og deltager i januar 2018 i
Brandsofts kursus om digitale
kirkegårdskort.
Der er modtaget tilbud om træfældning:
Morten Nørgaard, kr. 57.500
H.M. Hansen, kr. 64.787
T.B.Stubfræsning, kr. 44.500
Der afventes tilbud fra HedeDanmark

5.

Orientering om projekt på kirkegården
vedr. fjernelse af hække foran gravsteder
samt læggelse af brosten foran gravsteder.

Kirkerenovering:

6.

Der er modtaget et overslag over
farvearkæologisk undersøgelse i kirken,
pris kr. 200.100 ex. moms. Det besluttes at
få rådgivning fra arkitektfirmaet inden der
træffes beslutning om denne undersøgelse.
Orgel-udvalg tager til Roskilde og til
Revninge for at se og lytte til disse kirkers
orgler.

Kommunikationsudvalg:

Mikael Andersen ønsker inden for kort tid
at stoppe med at lave kirkeblad samt at stå
for Munkebo kirkes hjemmeside.
Hjemmeside kan evt. varetages af kordegn.
Der er forslag om ændring af kirkebladets
udformning, så det bliver en mere digital
løsning suppleret med en månedlig folder.
Kommunikationsudvalget arbejder videre
med udformning af kirkeblad.

Aktivitetsudvalg:

Filmklub starter op 7. november kl. 19.00

Lokalhistorisk forening

Lokalhistorisk forening har søgt om at låne
kirken samt konfirmandlokale den 18. april
2018 kl. 19.00. Det besluttes at de kan låne
lokalerne.

Meddelelser / Orientering:

Det første hold salmebøger er kommet retur
fra ombinding og det næste hold kommer
retur i løbet af en måned.
Tilbud om fremstilling af dåbsservietter som
dåbsforældre får med hjem efter dåben. Det
besluttes at takke ja til tilbuddet.

7.

8.

9.

10.

Eventuelt:
11.

LUKKET MØDE

Mikael Andersen stopper med ”Cykler mod
sult.” – indsamlingsløb til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp.
Munkebo Menighedsråd stopper også med
deltagelse.

Orla Drejer
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