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Beslutningsreferat fra menighedsrådsmødet

d. 11. november 2015 kl. 19:00 i konfirmandstuen

Dagsorden

Mødepunkter Beslutning

  134.   Godkendelse af dagsorden Godkendt.

  135.   Godkendelse af referat 
  – underskrives af menighedsrådet

Godkendt og underskrevet.

  136.   Opfølgning fra sidste møde Intet.

  137.   Meddelelser fra Formanden

            a.  Nabogrunden ved kirkegården

            b.  Domænenavn mm.

a.  I forbindelse med opmåling af skel ved 

kirkegårdens nabogrund ned mod vandet. 

Køber af grunden har ytret ønske om at 

købe noget af kirkegårdens 

parkeringsplads. Men menighedsrådet 

ønsker ikke at sælge noget. 

b.  Der rettet i CVR-registeret, så det følger 

reglerne for hvor virksomheden er 

hjemmehørende. 

c.   Der bliver indkøbt en Stiftsbog.

  d.   Menighedsrådet godkender, at afd. D, F og

        G midlertidigt lukkes for erhvervelse af nye

        gravsteder.

  138.   Kirkebetjeningen Kirkebetjeningen er på plads frem til d. 31/12.

  139.   ”Åben skole” Vores ”Åben skole” arrangement gik rigtig 

godt.

  140.   Julebasar til fordel for
            julemærkehjemmet i Kollund

Julebasar er lavet om til en almindelig 

basar i medio 2016.

  141.   Sogneeftermiddag Vi udsætter det til næste møde – husk 

kalenderen til næste møde.

  142.   Egenbetaling ved kommende
            sogneudflugter

Egenbetalingen for Sogneudflugten i 2016 

                            Egernsund kirke                  Egernsund Sogn
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Beslutningsreferat fra menighedsrådsmødet

d. 11. november 2015 kl. 19:00 i konfirmandstuen

er  150 kr..

  143.   Julefrokost d. 12/11-2015 27 tilmeldte til julefrokost. Der er styr på 

det hele.

  144.   Det årlige valg i menighedsrådet  Hvert år inden 1. søndag i advent skal der

 foretages valg til diverse poster. 

 Der var genvalg på alle pladser.

  145.   Meddelelser fra Kontaktperson Kontakpersonen har/får styr på 

pyntningen af kirken inkl. juletræer.

  146.   Meddelelser fra Kirkeværge Vi har været nødt til at købe en ny 

brænder til vores gasfyr i kirken på trods 

af vi lige har haft Gaseftersyn.

  147.   Meddelelser fra Kasserer

            a.  Økonomi resten af 2015

            b.  Budget 2016

 a.  Det er taget til efterretning.

 b.  Gennemgang af budget 2016 og taget til 

      efterretning. 

      Samtidig blev vi enige om at godkende at 

      provstiet har oprettet en maskinpulje for 

      hele provstiets kirker mv..

  148.   Meddelelser fra Præsten Præsten har fremover ansvaret for 

indberetning af kirketælling.

Præsten gennemgik julemånedens planer i 

kirken.

Præsten undersøger muligheden for 

kirkebil.

  149.   Eventuelt   Intet.

                            Egernsund kirke                  Egernsund Sogn


