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Dagsorden
Mødepunkter

Beslutning

61. Godkendelse af dagsorden

Der er indsat punkt 66 e.
Resten er godkendt.

62. Godkendelse af referat – underskrives af
menighedsrådet

Godkendt og underskrevet.

63. Opfølgning fra sidste møde

Kontaktpersonen kontakter Brand og Redning,
samt Torben Eskildsen for at følge op på både
brandinstruks og brandslukningsmateriel.

64. Meddelelser fra formanden

a.

Otto kom og fortalte om evt. et samarbejde
vedr. organist og kirkesanger med Kværs.
21.05.2013 kl 8:05 tager formanden og
organisten til møde i Gråsten.
Vi er positive omkring ændring af
tidspunktet for gudstjeneste.

b.

Vi har fået en henvendelse om
guldkonfirmation d. 13.10.2013 som
afholdes i forbindelse med en gudstjeneste.
Menighedsrådet er vært ved morgenkaffe i
denne forbindelse.

c.

Vi skal have Leif til at hjælpe med at sætte
modemmet til PC’eren op på væggen i
kirkegårdskontoret.

a.

Samarbejde med Gråsten, Kværs
vedr. organist og kirkesanger.
Otto deltager i mødet under dette
punkt.

b.

Guldkonfirmation den 13.10.2013

c.

Opstilling af pc i mandskabsrum.

d.

Samarbejde med Gråsten om
lån af større maskiner på
kirkegården.

e.

Møde i Stiftet

f.

Blyindfattede vinduer i kirken
(reparation og vedligeholdelse
samt pudsning)

d.

Vi har haft besøg af Gråsten
kirkegårdsleder og aftalt lån af større
maskiner.

g.

Møde i Gråsten vedr. provstiudvalg
(mail fra Gråsten er udsendt)

e.

h.

Pensionistsammenkomst den 16.
maj (orientering)

21.05.2013 kl. 16:00 har formanden og
kontaktpersonen møde med Henrik Hansen
fra Stiftet om arbejdsbeskrivelser og
ansættelseskontrakter. (Personalet er pt.
ansat ved Broager/Egernsund
menighedsråd).

f.

Formanden kontakter vinduespudser
angående vedligeholdelse af blyindfattede
vinduer, samt fjernelse af spindelvæv ved
loftet i kirkens kor.

Egernsund kirke
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g.

Mødet i Gråsten d. 15.05.2013 om
provstiudvalget arbejde. Tegningsberettiget
og formanden deltager.

h.

Formanden deltager i pensionistsammenkomsten d. 16.05.2013 og
informerer om nyt fra kirke og
menighedsråd.
Bl.a. vil formanden også lodde stemningen
omkring forslag om ændring af tiden for
gudstjeneste fra kl. 10,30 til kl. 11,00.
Samarbejde med Kværs omkring organist.

65. Meddelelse fra kontaktperson
a.

a.

Se under punkt 64 e.

a.

Kirkeværgen har modtaget et
kirkegårdskort, hvor alle gravstedernes
numre skal påføres. Når dette er gjort,
sendes det ind. Derefter modtager vi et
færdiggjort kirkegårdskort fra
Landinspektøren a/s.

b.

Der skal laves arbejdsbeskrivelser.

c.

Løbende vedligehold og om vinteren mere
grundig vedligeholdelse og reparation.

d.

Kirkeværgen bestiller beskæring af
udgåede grene på skovkirkegården.

e.

Der skal laves adgang til oplagringspladen
således, at det er muligt at til-læsse affald
bagfra.

Møde med medarbejderne på
kirkegården

66. Meddelelse fra kirkeværge
a.

Kort over kirkegården

b.

Rengøring af kirkegård +
mandskabsrum

c.

Vedligeholdelse af redskaber +
maskiner

d.

Skovkirkegården
(græssåning samt vedtægter)

e.

Oplagringsplads på kirkegården

Den store container til papiraffald skal
fjernes og der skal opstilles en kommunal
genbrugsspand til papir.

67. Meddelelse fra kasserer
a.

Kvartalsrapport (evt. holde et
fællesmøde med Heidi)

Egernsund kirke

a.

Vi inviterer Heidi med til næste
menighedsrådsmøde, hvor rapporten
gennemgås.

Egernsund Sogn
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68. Præsteansættelse
a. Møde med provst og Biskop samt
udvælgelse
b. Indsættelse

a.

Præsten er valgt. Besked om indsættelse
modtages af Provsten.

b.

Vi afventer provstens tilbagemelding.
Yderligere information kan findes på
www.egernsund-kirke.dk

69. Bispevielse i Haderslev Domkirke

Bispevielsen var en stor oplevelse. Formanden
og kontaktpersonen deltog.

70. Blanketter og regninger fra kirkegården
til gravstedsejere

Problemet forlægges, når der i næste uge er
møde med stiftet.

71. Godkendelse af byggeri ved siden af
kirkens parkeringsplads

Sagen er uafsluttet.

72. Opførelse af carport øst for kirken af
privat grundejer

Vi afventer tegninger, og derefter kontakter vi
stiftet for evt. godkendelse eller indsigelse.

73. Lagerplads på kirkegårdens areal

Se punkt 66 e.

74. Hegn på kirkegården op mod Ulla og
Bjarne Bohsen

Vi arbejder videre med sagen og sagen sendes til
Provsten til udtalelse.

75. Rengøring af udenoms arealer ved kirken

Kirkeværgen kigger på sagen.
Sekretæren skaffer et skilt med
”Langtidsparkering ikke tilladt”.

76. Brug af hjemmeside

Vi skal huske at kigge på hjemmesiden.
Vi har en dygtig webmaster.

77. Eventuelt

Punkt til næste møde d. 11.06.2013:
Brug af konfirmandstue til begravelseskaffe
m.v..
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Dato for godkendelse og underskrifter:

Margit Kristensen

Robert Oldager

Svend Aage Erichsen

Jonna Petersen

Finn Villekjær

Brigitte Knudsen

Egernsund kirke

Egernsund Sogn

