Munkebo
Tid

: Onsdag d. 23. august 2017 kl. 16.30

Sted

: Konfirmandlokalet

Menighedsråd

Afbud fra:

Referat
1

2.

Beslutning
Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden godkendt

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport gennemgået og
godkendt.



Budget 2018

Præsterne:
 Orientering om urnenedsættelse
3.

Orientering om udmelding af drifts- og
anlægsrammer.

Orientering om at der er givet tilladelse
til opgravning af urne, hvor asken
ønskes spredt over åbent hav.
Præsentation af Sandra, som skal være
i praktik hos Eva Fischer Boel

4.

Kontaktperson:

Intet nyt

Kirkeværge/Kirke- og Kirkegårdsudvalg:

Skoven bag ved præstegården trænger
til en grundig oprydning, da mange
træer er i så dårlig stand at det påvirker
sikkerheden i området. Der er modtaget
et tilbud fra Nørgaards Træpleje på kr.
46.000 + moms

5.




Godkendelse af vedtægter for
kirkeværge

Vedtægt for kirkeværge gennemgået og
godkendt.

Forslag til nyt punkt på dagsorden

Forslag om punkt på dagsorden med et
aktuelt emne. Det besluttes at der til
hvert møde laves et kort oplæg om et
teologisk emne

5A

Kirkerenovering:
6.

Provstiet har godkendt honoraraftale
med arkitekt.
Stiftsmiddellån kan optages i 2019,
hvorefter renovering kan igangsættes.
Der er taget kontakt med konservator
for at få foretaget en farvearkæologisk
undersøgelse.

7.

Kommunikationsudvalg:
 Omdeling af kirkeblade - spejdere

Spejderne har omdelt kirkeblade,
aftalen evalueres efter et år.

8.

Aktivitetsudvalg:

Intet nyt

Medarbejderrepræsentant:

Der er indhentet tilbud om ombinding
af salmebøger . Pris kr. 105 + moms
Salmebøger gennemgås, ca. 50 bøger
ombindes.

Meddelelser / Orientering:
 Landemode 30. september

Orientering om Landemode i Odense.
Tilmelding på kontoret, frist
18.september

9.


10.

Orienteringsmøde om valg til
provstiudvalg samt stiftsråd den 31.
august i Kerteminde

Orientering om møde vedr.
provstiudvalg.
På næste møde gennemgås vedtægt for
kasserer

Orientering om besøg fra
Landskabsarkitekt Wad på kirkegården

Eventuelt:

11.

Næste menighedsrådsmøder:
20. september, 25. oktober,
29. november
Fredag den 22. december kl. 13.00
Juleafslutning for
menighedsrådsmedlemmer og personale
Tak fra Stina og Troels for bryllupsgave
Tak fra Peter Overgaard for deltagelse
ved hustrus bisættelse.

LUKKET MØDE

Orla Drejer

Stina Normann Hansen

Lis Kaspersen

Vera Korsgaard Poulsen

Dorthe Ø. Nielsen

Joan Kate Nielsen

Judith Elsabe Lynggaard

Trille Schroll

Tonny Aabenhus

Eva Fischer Boel

Mads Davidsen

