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Afbud fra : Brigitte Knudsen og Maya Ravn

Mødepunkter Beslutning

36.     Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

37.     Godkendelse af referat 
  – underskrives af menighedsrådet

Referat godkendt og underskrevet

38. Opfølgning fra sidste møde Intet. Er med som nyere punkt

39. Meddelelser fra Formanden

a.  Kirkekaffe

b.  Guldkonfirmation

c.  Årsregnskab 2013

d.  Forbrug i præstegården

e.  Kirkens parkeringsplads mv.

f.   Bog med gode råd

g.  Kursus – Fyns Stift

a. Blev enige om at bestille bæredygtigt 
kaffe som et forsøg. Vi hjælper på den 
måde kaffebønderne i landsbyen El Coylar
i Nicaragua

b. Vi har ingen guldkonfirmander i 2015. Der
arbejdes videre med sagen

c. Årsregnskab 2013 ligger på DAB

d. Vi aflæser varmeforbrug i præstegården 
fra 2015 fordelt efter antal m2 og antal af
radiatorer. Hver enkelt kan aflæses for sig

e. Se punkt 41

f. Vi ser om det er noget vi kan bruge inden
vi evt. køber et eksemplar

g. Kursus i Fyns Stift aflyst

40.  Kirkegårdskort Vi kontakter provstiet

41. Kirkens parkeringsplads mv. Der skal sendes brev ved brug af kirkens 
parkeringsplads til oplagring

42.     Besøg af julemærkehjemmet Julemærkehjemmet kommer den 
19.4.2015 til gudstjenesten kl. 19,00 for
at modtage de indsamlede penge. 

43.     Kirkegårdskonsulenter Stiftet rykkes for aftale

44.     Regnskabsinstruks Der laves ny regnskabsinstruks som 
videresendes

45.     Blomster på kirkegården Der gøres et forsøg med at købe billigere 
blomster hos anden udbyder
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46.     Kirkenets IT Vi har fået besked fra KM om at præstens IT
skal udskiftes. Præsten ordner selv bestilling
mv. 

47.     Meddelelser fra Kontaktperson

a.  Hovedrengøring i kirken mv.

a. Hovedrengøring i kirken foretages onsdag
og torsdag i uge 18. Vinduerne pudses 
samme sted mandag og tirsdag i samme 
uge.

Procedure vedr nedlægning af gravsted 
diskuteret. Kontakt til kirkegårdskontoret i 
Gråsten så vi evt. kan følge samme 
procedure.

48.      Meddelelser fra Kirkeværge Vi skal alle spekulere på, hvordan 
kirkegården skel renoveres. Komme med 
gode ideer og input

Kig på den løse bænk i kirken

49.      Meddelelser fra Kasserer

a.  Årsregnskab 2014

a. Årsregnskabet 2014 med resultat – 
303.106,18 kr og frie midler – 34.887,86 
afleveret den 19.3.2015 kl. 08,04 
godkendt af MR.

Revisionsprotokollat underskrevet

Regnskabserklæring underskrevet

50.      Meddelelser fra Præsten

a.  Foredrag – tilbud

b.  Påskeplanlægning

c.  Konfirmandgudstjeneste

d.  Opfølgning diverse.

a. Kontakt til foredragsholder om at komme
til sogneeftermiddag i august

b. Påskeplanlægning på plads. Formand og 
kirkeværger køber ind til nadver 
Skærtorsdag

c. Konfirmandgudstjenesten den 15.3. gik 
fint. Alle konfirmander deltog og der var 
mange i kirke.

d. Tilbud indhentes vedr. de glatte trappe i 
præsteboligen

Sognepræsten har ferie i april. 
Begravelsesvagt – Marianne Østergård og 
Vibeke Von Oldenburg. Niels Refskov 
prædiker den 12.4.2015 kl. 11,00

51.      Eventuelt Næste møde 8.4.2015
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Dato for godkendelse og underskrifter:

Margit Kristensen Robert Oldager               Svend Aage Erichsen

           Jonna Petersen Finn Villekjær Brigitte Knudsen 

             Maya Ravn
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