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Referat 

 

 

Mødepunkter 
 

 

Beslutning 
 

26. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 
 

27. Godkendelse af referat  
        – underskrives af menighedsrådet 
 

Godkendt og underskrevet. 

28. Opfølgning fra sidste møde 
 

Intet. 

29. Meddelelser fra Formanden 
 
a. Præstegården 
b. Stiftsdag 

 

a. Præstefamilien er flyttet ind pr. 1. 
februar 2014. 
Vi kontakter firmaet ISTA, som skal 
aflæse radiatormålerne, både i 
præstens bolig samt i menighedsrådets 
lokaler. Alle andre målere er aflæst af 
os. 
 

b. Der er Stiftsdag d. 22/3-2014. 
Senest d. 20/2 skal der meldes tilbage 
til formanden om man ønsker at 
deltage. 
 

30. Årshjul 
 

Vi starter med at lave et årshjul. Vi har et 
oplæg klar til næste menighedsrådsmøde. 
 

31. Graver vikar 
 

Præsten har skrevet til graverpersonalet 
ang. hvordan det forholder sig mht. 
afløsning for graverjobbet ifm. kurser, 
sygdom osv.. 
Præsten videresender mailen til 
menighedsrådet. 
Formanden rykker for svar. 
 

32. Fastelavnsgudstjeneste 
 

Søndag d. 2. marts 2014 er der 
fastelavnsgudstjeneste kl. 11:00. 
 

33. Julemærkehjemmet 
 

Vi inviterer Julemærkehjemmet til at 
komme søndag d. 9. eller 16. marts 2014 
til at modtage de indsamlede penge fra 
både julebasar samt kollekt i december 
måned. 
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34. Virksomhedspraktik 
 

D. 24. februar og 4 uger frem får vi en 
person i virksomhedspraktik. 
Graveren skal lave en arbejdsplan for 
perioden: 24/2-23/3, hvor hun selv er på 
kursus.  
Planen afleveres torsdag d. 20. februar i 
uge 8. 
 

35. Kursusplan 
 

Formanden og Kontaktpersonen arbejder 
videre med kursusplanen for graver og 
gravermedhjælper. Bl.a. EDB kurser i 
forbindelse med digital post.  
Endvidere skal der følges op på det digitale 
kirkegårdssystem.  
  

36. Kirkestafet 2014 
 

D. 22. maj kl. 17:00 inviterer vi til åben 
kirke ifm. Kirkestafetten 2014 i Sønderborg 
Provsti. Her vil kirkens unikke historie blive 
fortalt af præst og menighedsrådsformand 
 

37. Pensionistsammenkomster 
 

Sogneeftermiddag er næste gang torsdag 
d. 13. marts fra kl. 14-16. 
Alle er velkomne!! 
 
På grund af kursus skal tilmelding ske til 
Præsten på tlf.: 24 65 60 24. 
  

38. Meddelelser fra Kontaktperson 
 

Kontaktpersonen informerede om generelle 
emner. 
 
Plan for de tyske gudstjenester indhentes 
og sættes på hjemmesiden 
  

39. Meddelelser fra Kirkeværge 
 

Kirkeværgen fremlagde forslag til 
ændringer på kirkegården og omgivelserne. 
 

40. Meddelelser fra Kasserer 
 
a. Kvartalsrapport 

 

a. Gennemgang af kvartalsrapporten.  
Den er underskrevet og sendt til 
Provstiet. 

 

41. Meddelelser fra Præsten 
 

Generel orientering fra Præsten. 
 
Opstart af minikonfirmander diskuteret. 
Der arbejdes videre med emnet.  

 

42. Eventuelt 
 

Intet. 

         

Næste menighedsrådsmøde  d. 12. marts kl. 19. 
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Dato for godkendelse og underskrifter: 
 
 
 
 
 
 Margit Kristensen Robert Oldager               Svend Aage Erichsen
  
 
 
 
 
 
 
           Jonna Petersen Finn Villekjær  Brigitte Knudsen  
 
 
 
 
 
 
             Maya Ravn 
 

                                             


