Munkebo
Tid

: Onsdag d. 27. april 2016 kl. 16.30

Sted

: Konfirmandlokalet

Menighedsråd

Fraværende : Lisbeth Korsgaard, Mikael Andersen,
Dagsorden
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Beslutning

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Regnskab
 Kvartalsrapport
 Flytning af urner

Kvartalsrapport udsat til næste møde
Der er kommet anmodning om flytning
af urne. Menighedsrådet giver tilladelse
til flytningen.
Henvendelse vedr. flytning af 10 år
gammel urne. Der tages kontakt til
Stiftet for at undersøge nærmere.
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Præsterne:

Der kommer vikar i maj måned.
Marie Høgh vikarierer for Mads
Davidsen, som har orlov.
Opfordring til at skrive sig på listerne
vedr. Ind- og udgangsbøn samt
fredagsandagt.
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Der kommer journalist fredag den 29.
april for at høre om Matrix
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Kontaktperson:

Intet nyt

Kirkeværge/Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
 Valg af arkitekt

Orientering om fugtighedsmålere, som
skal opsættes i kirken og være der 1 år.
Der er indhentet tilbud om
beskæring/fældning af træer.
Pris: 28.750 kr.
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Der har været landskabsarkitekt for at
se på kirkegården i forbindelse med at
der skal laves udviklingsplan for
kirkegården. Der er endnu ikke kommet
noget skriftligt fra ham.
Udvalget for kirkerenovering har haft
kontaktet 3 arkitekter og foreslår at det

bliver C & W arkitekterne, som skal
arbejde videre med kirkerenoveringen.
Menighedsrådet tilslutter sig dette
forslag.
Nationalmuseet er bestilt til at komme
og lave de historiske test.
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Kommunikationsudvalg:

Intet nyt

Aktivitetsudvalg:

Der er ved at blive planlagt udflugt for
Onsdagscafeén.

Medarbejderrepræsentant

Intet nyt.

”Danmark spiser sammen”

Orientering om ”Danmark spiser
sammen” et projekt som
Folkebevægelsen mod Ensomhed står
bag.
Menighedsrådet beslutter at støtte op
om projektet. Der nedsættes et udvalg
som arbejder videre med det.

Meddelelser:
 MR valget
 Overførsel af særlige feriedage

Valg til Menighedsrådet er den 13.
september. Valgudvalget holder møde
inden næste menighedsrådsmøde.
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Menighedsrådet tillader, at Jesper
Larsen og Solvej Lorenzen får overført
særlige feriedage.
Orientering om Budgetsamråd

11

Eventuelt:

LUKKET MØDE

Orla Drejer

Peter Overgaard

Hans Hansen

Stafet for Livet.

Lisbeth Korsgaard

Vera Korsgaard Poulsen

Anne Sofie Vogt Christensen

Lis Kaspersen

Stina Normann Hansen

Mikael Andersen

Solvejg Mogensen

Eva Fischer Boel

Mads Davidsen

