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Dagsorden
Mødepunkter
50.

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Der er indsat følgende punkter:
54 b., 55 b., 58 og 59.
Resten af dagsorden godkendt.

51.

Godkendelse af referat

52.

Meddelelser fra Formanden
a.

Underskrift på referater samt
opbevaring af disse.

b.

NEM-ID

c.

Digitalisering – personale.
Bl.a. omkring udsendelse af
lønsedler i E-boks – vise versa

Godkendt.

a. Fremover godkendes et referat mundtligt
inden mødets afslutning efter en oplæsning.
Hjemmeside.
Efterfølgende mailes referatet til alle
menighedsrådsmedlemmer.
Der udskrives et eksemplar af referatet til
næste møde til underskrivning af
medlemmerne.
Disse referater opbevares hos sekretæren.
b. Vores regnskabsfører får et forretnings
NEM-ID.
c.

53.

Meddelelse fra kontaktperson
a.

54.

Fremover digitaliseres mest muligt, dvs.
lønsedler sendes til E-boks, info mm. sendes
hvis muligt pr. e-mail.

a. Vi arbejder videre med arbejdsbeskrivelser.

Arbejdsbeskrivelser

Meddelelse fra kirkeværge
a.

Rengøring af kirke mv.

b.

Vinduespudsning af kirken ude
og inde

Egernsund kirke

a. Menighedsrådet har besluttet, at kirken skal
hovedrengøres inden konfirmationen d. 5.
maj.
b. Kirkeværgen kontakter en vinduespudser og
får et tilbud på vinduespudsning af kirken
inden 5. maj.

Egernsund Sogn
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55.

Meddelelse fra kasserer
a.

Kvartalsrapport

b.

Kirkens nabogrund

a. Kvartalsrapporten gennemgås ved næste
menighedsrådsmøde.
b. Der er søgt aktindsigt i sagen om kirkens
nabogrunds bebyggelse med Sønderborg
kommune.
Intet hørt - vi afventer.

56.

Præsteansættelse

Vi har møde med konstitueret biskop Kim
Eriksen og provst Anne Margrethe Hvas
i morgen d. 17. april ang. de ansøgninger,
vi har modtaget.

57.

Brandregulativ

Et notat sendes til kirkeværgen om brandsynet.
Der er sendt et brev fra Brand og Redning om
Brandsyn. De har godkendt synet.
Vores lokale brandkaptajn kan ikke godkende
kirken – derfor undersøges det nærmere, hvad
der ligger til grund for det tilsendte brev.

58.

Kirkegården

Vi har besigtiget kirkegården, fordi vi skal videre
med renoveringen.
Formanden kontakter arkitekt.
Vi indhenter priser på køb af en evt. løvsuger.
Samtidig vil kirkeværgen finde ud af prisen for
evt. leje af maskinen eller leje en løvsuger.
Så vi kan få fjernet alle bladene.

59.

P-sag

Formanden orienterer.

60.

Eventuelt

Intet.

Egernsund kirke

Egernsund Sogn
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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

