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Afbud fra Præsten pga. ferie.

Mødepunkter

Beslutning

53.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

54.

Godkendelse af referat
– underskrives af menighedsrådet

Underskrevet og indsendt til Stiftet.

55.

Opfølgning fra sidste møde

Ingen guldkonfirmation i 2015.
Bog med gode råd tages med som punkt næste
gang.
Er bænken i kirken ok?

56.

Meddelelser fra Formanden

a.

a. Renovering af kirkegården

Der er kommet afslag fra stiftet om
deltagelse af konsulentrunde ang.
renovering af kirkegården.
Vi kontakter Preben Skaarup, der er
Stiftets kirkegårdskonsulent, om dato
for et møde med ham, vedrørende den
forstående total renovation af
kirkegården.

57.

Brandinstruks

Der er lavet en braninstruks og forelægges på
personalemøde og godkender den ved næste
menighedsrådsmøde.

58.

Ønsker til budget 2016

Der er ikke indkommet budget ønsker til budgettet
for 2016.

59.

Sogneudflugt

Der er sogneudflugt til Løgum Kloster kirke d.
10/9 og vi arbejder videre med udflugten.

60.

Provstesyn

Der er meddelt om provstesyn d. 22/4. Vi har
bedt om at få en ny dato.

61.

Meddelelser fra Kontaktperson

Der skal laves en kontrakt med den nye
vinduespudser. Der bliver pudset vinduer inden
konfirmation.
Breve vedrørende nedlæggelse af 3 grevsteder er
gjort klar til afsendelse.

62.

Medelelser fra Kirkeværge

Egernsund kirke

Der er styr på påskefrokosten i morgen.

Egernsund Sogn
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63.

Meddelelser fra Kasserer

Kvatalsrapport kommer næste gang.

64.

Meddelelser fra Præsten

Foredrag af Nils Refskov: Nils kommer torsdag den 15.
oktober 2015, mellem klokken 14.30-15.30 og afholder er
gratis et foredrag om malteser orden.
Kirketælling er oppe og køre. Alle problemer er løst.
En mulig løsning på den glatte præstegårdstrappe kan
afprøves efter påske: Anti-skrid spray. Vi har fået en gratis
prøve fra Sønderborg Taekwondo klub.
Onsdag den 22. april 2014 kl. 13.00- 17.00 Provstesyn i
præstegården – udsættes formentlig.
April og maj, de store konfirmations måneder, alle glæder
sig.

65.

Eventuelt

Vi har fået leveret en ny kaffemaskine. Det er
rigtig kirke-fairtrade kaffe og nogle gode solide
papbægere til sakrestiet til fremtidig kirkekaffe.

Dato for godkendelse og underskrifter:

Margit Kristensen

Robert Oldager

Jonna Petersen

Finn Villekjær

Maya Ravn

Egernsund kirke

Egernsund Sogn

Svend Aage Erichsen

Brigitte Knudsen

