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Dagsorden
Mødepunkter
92.

Beslutning

Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
Fremover får præsten sit eget punkt på
dagsordnen.

93.

Godkendelse af referat
– underskrives af menighedsrådet

Godkendt og underskrevet.

94.

Opfølgning fra sidste møde

Der mangler stadig en brandinstruks fra
brandkaptajnen.
Nu kontakter næstformanden Sønderborg
Brand og Redning og får dem til at lave
brandinstruksen til kirken.
Der er kommet et skilt op ved kirkens
parkeringsplads. Sat op af Vej og Park.
Et skilt med ”Lang tidsparkering ikke tilladt,
skal menighedsrådet selv betale og det er
derfor foreløbig forudsat.
Der er andre vigtige ting i øjeblikket.

95.

Meddelelser fra formanden

Der er møde i menighedshuset i Sønderborg
d. 19/8 vedrørende det kommende valgt til
provstiudvalget.
Formanden, næstformanden og kirkeværgen
deltager.
Vinduerne i kirken er ved at blive renoveret.
De forventes færdige på torsdag d. 15/8.

96.

Præstegården

Egernsund kirke

Formanden orienterer omkring Præstegården
og LLO.

Egernsund Sogn
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97.

Dåbs- og nadver ritualer

Dåbshåndklæder skal vaskes efter hver dåb.
Det er besluttet, at der købes et par stykker
mere, så der er dåbshåndklæder at skifte
med.
Til gudstjenesterne om søndagen testes der
for tiden brød til nadver.
Vi har besluttet at prøve med portvin som
altervin fra 1. søndag i september.

98.

Byggeprojekter

Der arbejdes videre med byggesagen.

99.

Træfældning

Der er møde med en træbeskærer på fredag
d. 16/8 vedrørende beskæring af buske og
træer ved kirken.

100. Hjemmesiden

Præsten overvejer om prædiken fremover skal
på hjemmesiden efter gudstjenesten.

101. Pensionistsammenkomster

De næste pensionistsammenkomster er d.
12/9, 10/10,
14/11 og 12/12.

102. Udflugt

Formanden og næstformanden arbejder
videre på sagen.

103. Samarbejde med Kværs om organist

Formanden kontakter Kværs
menighedsrådsformand vedrørende
samarbejde om organist.

104. Stiftsmøde d. 6. september

Vi deltager.

105. Møde med stiftet vedrørende
arbejdsbeskrivelser

Vi kontakter stiftet for at aftale et
mødetidspunkt.
Formanden og kontaktpersonen deltager i
mødet vedrørende arbejdsbeskrivelser.

106. Brug af konfirmandstue til
begravelseskaffe mm.

Vi arbejder videre med brug af
konfirmandstuen til begravelseskaffe og
lignende.

Egernsund kirke

Egernsund Sogn
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107. Åben kirke i sommermånederne

Vi overvejer at holde kirken åben i
sommermånederne.
Vi tager det op igen på menighedsrådsmødet i
januar om åben kirke for sommeren 2014.

108. Meddelelse fra kontaktperson

Kontaktpersonen arbejder videre med
containersag.

109. Meddelelse fra kirkeværge

Kirkeværgen har fået tilbud på ca. 64.000 kr.
for nedgravning af en container ved
kirkegården.
Der skal bl.a. laves jordprøver og og
installeres en pumpe, for at holde vandet væk
fra udgravningen.
Det er meget bekosteligt og der arbejdes
videre med sagen.

110. Meddelelse fra kasserer

a. Gennemgik kvartalsrapporten sammen
med regnskabsføreren.
Der vil blive udfærdiget en ny og bedre
oversigt over de enkelte konti.

a. Kvartalsrapport

111. P-sag

Formanden informerer.

112. Eventuelt

Høstgudstjeneste d. 15/9 kl. 10:30
med kirkekaffe og kage.

Egernsund kirke

Egernsund Sogn

