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3.

4.
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5.
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Kvartalsrapport gennemgået og
godkendt
Budgetbidrag for 2018 forelagt
og godkendt.
CVR-nr. 41307315
Budgetbidrag 2018
Afleveret den 31. maj 2017
kl. 17:20

Gudstjenester i Pinsen
Pinsedag – kl. 10 i kirken
2. Pinsedag – kl. 14 på bakken
Fælles arrangement mellem Fodslaw og
kirken d. 20/6
Orientering om kirketjener stilling
Kristian Juul er pr. 15. juni ansat som
ny kirketjener.
Kalkningstjenesten kommer til
Munkebo den 15. juni for at foretage en
screening af kirken. Screening af
kirken skal bruges til udarbejdelse af en
samlet plejeplan.
Syn afsluttet.
Der er indhentet pris på
mørklægningsgardiner til
konfirmandlokalet. Pris: 12.784 kr.
Det besluttes at indkøbe
mørklægningsgardiner til
konfirmandstuen.
Kirkegården: Det foreslås at
hækplanter foran gravsteder fjernes og
der lægges små brosten i stedet. WAD
landskabsarkitekter anbefaler, at der
bruges Nordiske brosten. Det besluttes
at arbejde videre med dette som en del
af kirkegårdens helhedsplan. Der
etableres forsøgsvis et gravsted med
denne løsning.
Judith er blevet ny formand for
kirkegårdsudvalget.

Kirkerenovering:

6.

Kirkegang i Påsken v/ Tonny Aabenhus
7.

Kommunikationsudvalg:

Vedtægter for kirkegården revideres i
forbindelse med udarbejdelse af
helhedsplanen og der følges op på at
kirkegårdens personale udleverer denne
vedtægt i forbindelse med valg af
gravsted.
Orientering vedr. rådgiverforsikring og
entrepriseforsikring i forbindelse med
kirkerenovering.
Der har været en konsulent for at
besigtige de indvendige kalkede flader,
der tilsendes en rapport af resultatet.
Der kommer en konsulent fra
Nationalmuseet den 15. juni kl. 13.30,
som skal foretage indvendig besigtigelse
af det historiske inventar.
Forslag fra Tonny Aabenhus om at der
holdes gudstjeneste påskedag.
Det besluttes at fastholde
midnatsgudstjenesten påskenat.

Der stilles forslag om at navne på døbte
og viede igen optages i Kirkebladet.
Punktet genoptages på næste møde.

8.
Forslag til at kirkebladet fremadrettet
uddeles af spejderne
Kommunikationsudvalget tager kontakt
til spejderne.
9.

10.

Aktivitetsudvalg:

Møde i aktivitetsudvalget
fredag den 2. juni

Medarbejderrepræsentant:

Intet nyt.

Meddelelser / Orientering:
 Landsforeningens årsmøde

Orientering om deltagelse i
Landsforeningens årsmøde.
Der er modtaget en skrivelse fra en
borger, som er nabo til præstegårdens
baghave. Hun opfordrer til, at der
fældes nogle af de store træer.
Der tages kontakt til borgeren.

11.
Orientering vedr. radonmåling i
præstegården. Provstiet opfordrer til at
der taget kontakt til arkitekt, som kan
give bud på hvordan problemet kan
afhjælpes
Orientering om henvendelse fra
provstiet vedr. ansættelsesforhold i
Munkebo

Der er ansøgt om omkontering af
videreførte anlægsmidler til brug ved
automatisk lukning af de to offentlige
toiletter.

12.

Eventuelt:

Orla Drejer

Stina Normann Hansen

Lis Kaspersen

Vera Korsgaard Poulsen

Dorthe Ø. Nielsen
Afbud
Joan Kate Nielsen

Judith Elsabe Lynggaard

Trille Schroll

Tonny Aabenhus
Afbud
Eva Fischer Boel

Mads Davidsen

Forslag til at der indkøbes Luther-øl til
onsdagscafé den 21. juni

