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  Fraværende: kirkeværgen pga. sygdom, Robert.

Dagsorden

Mødepunkter Beslutning

22. Godkendelse af dagsorden Godkendt

23.     Godkendelse af referat 
 – underskrives af menighedsrådet

Godkendt

24. Opfølgning fra sidste møde Intet

25. Meddelelser fra Formanden Vi har besluttet, at vi skal have 2 nye kort
til Dansk Supermarked. 
Et kort til kirkebetjeningen og et kort til 
menighedsrådet. 
Sidstnævnte opbevares af præsten, som 
også har ansvaret for kortet.

Formanden har modtaget diverse guides 
bl.a. om kirketælling, som er afleveret til 
præsten.

Vi har problemer med vores sognekode,  
men vi arbejder på sagen.

Dåbskanden skal altid stå i dåbsfadet ved 
alle kirkelige handlinger og skal være 
nypudset ved hver dåb.

Vi kigger på, om vi skal have nye vaser til 
alteret.                                                      

26. Besøg af julemærkehjemmet Præsten aftaler med Julemærkehjemmets 
repræsentanter, hvornår de kommer og 
modtager de indsamlede penge ifbm. 
Julebasaren.

27. Snerydning Der skal ryddes sne på kirkens-, 
kirkegårdens- og præstegårdens arealer og 
der skal også saltes på fortovene. 
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28.    Tomme gravsteder Vi skal have styr på, hvor mange tomme 
gravsteder vi har, af hensyn til den 
fremtidige renovering.

29.    Retningslinjer for avisannoncer Menighedsrådet har ansvaret for det, der 
skal i avisen og præsten har kontakten til 
webmaster.

30.    Tilbud på konfirmationsbilleder Vi drøftede placering af gamle 
konfirmationsbilleder.

Næstformanden skaffer de resterende 
konfirmationsbilleder, om muligt.

31.     Meddelelser fra Kontaktperson Der er medarbejdermøde torsdag d. 5/2.
   
Af hensyn til planlægning af kirkelige 
handlinger skal der fastlægges en dag for 
hovedrengøring i hele kirken.  

32.     Meddelelser fra Kirkeværge Kirkeværgen er syg.

33.     Meddelelser fra Kasserer Der er styr på formalia ifbm. at vi  har fået 
en ny regnskabsfører.

34.     Meddelelser fra Præsten

   a.  Bonus-konfirmander i Rise Sogn

   b.  Konfirmand arrangement d. 5/2

   c.  Udendørstrappen i præstegården 
        er meget glat i vådt vejr

   d.  Foredragsholdere til
        sogneeftermiddage

   e.  Aktivitetskalender for 2. kvartal

   f.   Fastelavn søndag d. 15.2 kl. 11

a.  Præsten har fået et ekstra  
     konfirmandhold i Rise.

b.  Der er styr på konfirmand arrangementet
     i Christianskirken i Sønderborg
    
c.  Vi kontakter en håndværker ang.

         trappen.

d.  Flere kandidater undersøges.

e.  Aktivitetskalenderen for 2. kvartal er
     gennemgået.

f.   Der er annonce i avisen. 
     Der serveres fastelavnsboller mv. og  
     laves slikposer til børnene.

35. Eventuelt Intet

Næste menighedsrådsmøde er d.  11/3 – 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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