Munkebo
Tid

: Onsdag d. 27. januar 2016 kl. 16.30

Sted

: Konfirmandlokalet

Menighedsråd

Fraværende :
Dagsorden

Beslutning

Godkendelse af dagsorden:
1

2

3

4

5

6

Regnskab:
 Budget 2014
 Revisionsprotokollat

Dagsorden godkendt
Punktet: Folkekirkens Feriehjælp
tilføjes samt Lukket møde
Provstiudvalgets godkendelse af
regnskab 2014 samt revisionsprotokollat
taget til efterretning.
Menighedsrådet beslutter fortsat at være
en del af et fælles regnskabskontor.



Fælles regnskabsfører i Provstiet v/
Peter Overgaard



Kirkerenovering v/ Asger Gewecke – Orientering om kirkerenovering ved
stiftskontorchef fra Fyens Stift, Asger
Stiftet.
Gewecke.



Visionsdag

Gravide i kirkerummet – forslag fra
jordemoder Tabia Volqvartz.
Præsterne:
 Dispensationsansøgning – skal
godkendes vedr.
gudstjenestecirkulære.
 Regelsæt vedr. brug af kirkens
kapel.
Kontaktperson:

Orientering om Visionsdagen på
Munkebo Kro.
Der tages kontakt til Tabia Volqvartz
for at høre nærmere om forslaget.
Mads Davidsen tager kontakt.
Orientering om dispensationsansøgning
– menighedsrådet godkender ansøgning
Menighedsrådet har besluttet, at der
skal spørges om lov ved brug af kirkens
kapel til andet end henstillen af kister.
Intet nyt.

Kirkeværge/Kirke- og Kirkegårdsudvalg:
Egelund bestilt til at lave indkørsel til
præstegård samt handicap indgang ved
sognehuset
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Forslag om at tjørnehæk fjernes og
erstattes med en bøgehæk. Egelund
kontaktes og bestilles til udførsel af
dette arbejde.

Fotografering af gravsteder næsten
afsluttet og gravsteder kan ses / søges
via www.find gravsted.dk
Menighedsrådet beslutter at gravsten
fra nedlagt gravsted må sættes sammen
med de øvrige bevaringsværdige
gravsten.
Syn afholdes den 7. april kl. 15.00
Kommunikationsudvalg:

Deadline på nyt kirkeblad mandag den
1. februar.
Menighedsmøde afholdes den 16. marts
kl. 19.00

Aktivitetsudvalg:

Onsdagscafé flyttes til kl. 13.00 – træder
i kraft efter sommerferien.
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”Forkyndelse for øjnene” er kommet
godt fra start.
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Forespørgsel om tilladelse til at lokaltv
må komme og filme til
Fastelavnsgudstjenesten. Mads
Davidsen spørges.
Meddelelser:
 Præstegårdsskoven (oprydning af
træer )



Folkekirkens Feriehjælp

Ændrede kvoter i forbindelse med
afvikling af Folkekirkens Feriehjælp.
Der kan fremadrettet kun deltage to
frivillige (Helle og Rise deltager )
Menighedsrådet beslutter at give 1 kvote
( svarende til 3.000 kr. ). Såfremt der
ikke fås tilskud til 2. kvote giver
menighedsrådet tilsagn om også at
betale 2. kvote.



Invitation til biograf tur for
Provstiet

Provstiet inviterer til biograftur den 29.
februar kl. 19.00. Der vises ”Mennesker
bliver spist”
Tilmelding senest den 18. februar til
kirkekontoret
Legestue stopper pga. for få deltagere
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Menighedsrådet beslutter at der laves en
plan over hvilke træer, der skal fældes.
Peter Overgaard aftaler nærmere med
Poul Erik og Dan, som står for
fældningen.

Eventuelt:

LUKKET MØDE

Orla Drejer

Peter Overgaard

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

