Munkebo
Tid

: Onsdag d. 21. juni 2017 kl. 16.30

Sted

: Konfirmandlokalet

Menighedsråd

Afbud fra: Lis Kaspersen, Tonny Aabenhus, Judith Lynggaard.

Dagsorden
1

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt

Præsterne:

Navne på døbte og viede optages i
kirkeblad igen, skal der stå:
Efter tilladelse fra de pårørende
meddeles det at…

Kontaktperson:

Kirketjener er startet den 15. juni

Kirkeværge/Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

Intet nyt fra kirkeværge.

2.

3.

Beslutning

Kirkegårdsudvalg: Der arbejdes videre
med digitalisering af kirkegårdskort.
Der mangler endnu afsætning af nogle
gravstedsnumre .

4.

Kirkerenovering:

5.

Besøg fra Nationalmuseet for at se på
kirkens historiske inventar /
tidsbestemme inventaret. Alter og
prædikestol er i vældig god stand.
Det anbefales, at der tages kontakt til
farvekonservator for at kunne
tidsbestemme eks. bænke samt se hvilke
farver der tidligere har været i kirken.
Arkitekt afventer den endelig rapport.
Kalkningstjenesten har også været på
besøg. Alt så fint ud.
Der sendes en rapport fra besøget.
Forslag om nedsættelse af udvalg til at
undersøge priser og udvalg af kunst til
altertavle samt orgel. Punktet tages op
på menighedsrådsmødet den 23. august.

6.

Kommunikationsudvalg:

Der arbejdes videre med at få spejdere
til at uddele kirkeblad.

7.

Aktivitetsudvalg:
 Onsdagscafé

Der fortsættes med onsdagscafé to
gange om måneden, hvoraf den ene
gang er med fællessang, som organist
og kirkesanger har ansvaret for.

8.

Medarbejderrepræsentant:

Det besluttes at indkøbe ekstra bestik .

Meddelelser / Orientering:

Spørgsmål om tilladelse til at overflyve
kirke/kirkegård til programmet: Til
arven os skiller.
Der tages kontakt til Stiftet for at få
rådgivning om hvorvidt der skal gives
tilladelse eller ej.
Forespørgsel om opgravning af urne,
som derefter ønskes spredt over åbent
hav.
Der rettes henvendelse til Stiftet
omkring dette spørgsmål

9.

Der gives fuldmagt til Stiftet vedr.
fællesaftale vedr. Naturgas.
Der indberettes antal af skudte råger.

Eventuelt:

Næste menighedsrådsmøde :
23. august kl. 16.30

10.
Punkt om revidering af vedtægter tages
op på næste møde.
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