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Referat:

Menighedsrådsmødet onsdag d. 20. juni 2012, kl. 19.00 i Sognehuset
Afbud : Susanne, ingen medarbejder repæsentant.
1.
Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2.
Godkendelse af referat fra d. 23. maj 2012
Der var ved sidste møde et punkt oppe af Kirkeværgen omkring klaveret og information om
ændringer til håndværkerlisten. Desuden priser på pudsning af lysestager ved bænkene i Kirken.
Påmindelse om at de større besparelser fra budget mødet sendes fra udvalgene til Susanne så hurtig
som muligt.
3.
Meddelelser:
a.
Formanden.
Konfirmandlærer til efteråret:
Der er fra Provstiudvalget godkendt konfirmand lærer til det næste skoleår. Der skal søges herom
hvert år.
Der sendes ansøgning Skovkirkegård inden for nær fremtid.
Græsslåning uden for Obstrupvej 4 er afslået fra kommunen Der er sendt henvendelse til
Kommunen igen vedlagt aftalen fra da stien blev anlagt.
Postlisten gennemgået.
b.
Præsterne.
Der har været besøg i Kirken fra et Museum ( Museum of Art) i USA. De var interesseret i vores
kirke malerier. De ønsker at låne vores gamle altertavle til en udstilling i november 2013. Hanne
undersøger nærmere.
Der er fra Biskoppen givet tilladelse til at afholde barnedåb til friluftsgudstjenesten i
Bomgårdshaven.
c.
Medarbejderrepræsentant.
Ikke tilstede.
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d.
Kontaktperson.
Intet nyt.

4.
Til vedtagelse/beslutning:
a.
Kasserer.
Intet nyt.
b.
Indkøb af inventar til sognehus (bilag følger)
Oplæg godkendt.
c.
MR-valg efterår 2012
Vi afholder valg efter den "gamle" ordning. Der kommer før sommerferien opslag på Hjemmesiden.
5.
Meddelelser fra udvalgene:
a.
Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Der arbejdes med forslag til nye kirkegårds vedtægter.
Det flotte materialet omkring bevaringsværdige gravsten blev fremvist til MR. Materialet er klar til
at blive opsat i Kirken.
b.
Sognehusudvalg.
Der arbejdes på oprydning og klargøring til ombygning.
c.
Byggeudvalg
Der var et godt rejsegilde. Stor tak til arrangørerne.
Udvalget oplever et fantastisk godt samarbejde med arkitekten og bygherren.
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d.
Præstegårdsudvalg.
Intet nyt
e.
Kirkeværge.
Intet nyt.
f.
Aktivitetsudvalg.
Intet nyt.
g.
Bladudvalg.
Intet nyt.
6.
Dagsordenspunkter til næste menighedsrådsmøde ons. d. 22. august 2012
Kirkegårdstakster?
Valg.
Kvartalsrapport.

Kaffe:

Knud

Sang: Else K.

7.
Eventuelt.

Referat: Rene Lunderskov.

