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Dagsorden
Beslutning

Mødepunkter

1. Godkendelse
2. Godkendelse
3.

af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

af referat fra sidste møde

Referat fra det konstituerende møde onsdag

Opfølgning fra sidste møde
. Konstituering mv'

Meddelelser fra Formanden
a) HelhedsPlan - kirkegården

b)

c)

d)

Kirkegårdsudvalget
Hjemmesiden, Facebook mv.
Copydan

den 23-11-2016 blev godkendt'

Konstituering:
Formand : Margit Kristensen

Næstformand samt kontaktperson for
personalet: Jonna Petersen
Kasserer og sekretaer: Marlon Rottenberg
Kirkeværgå: Svend Å9e
Menigt medlem: Birgit Feldstedt og Tenna
a) Helhedsplan: Forslag modtaget fra

Signe Moos. Der arbejdes videre
med forslaget.

b)

rkegårdsudvalget : Vedtægter og
forretningsorden er lavet for
ki rkegå rdssama rbejdet med
Gråsten-Adsbø|, Rinkenæs, Kværs
og Egernsund. Tenna er valgt som
suppieant for ki rkegårdsudval get for
Eoernsund. Der er møde den 2.
oisOag i hver måned i Gråsten
præstegård.
Ki

Hjemmesiden og Facebook:
Organisten og Formanden ordner
fremadrettet opslag til hjemmeside,
Facebook og avis. Større ting skal
dog først godkendes af
menighedsrådet.
d) Copydan: Materiale afleveres til
organisten.

c)

Egernsund kirke

Egernsund Sogn
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5.

Meddelelser fra KontaktPerson

for de tyske gudstjenester
første halvår 2OL7 er:
29. januar klokken 16:00,
26. marts klokken 16:00,
15. april klokken 20.30,
25. juni klokken 16:00.

a) Datoer

til gene for
naboen; dette undersøges yderligere.

b) Belysning på kirken er

c)

luletræet i kirken skal opstilles ugen
før )ul,

til klokkeringning er blevet
beklædt, så støjen ikke generer
klokkeringningen.

d) Tovet

e) Konceft med Rinkenæs brassband

torsdag den 0B-12-2016: Der indkøbes
ø1, sodåvand samt småkager
Luciagudstjeneste søndag den 1 1-122016: Godteposer samt gløgg og varm
kakao er på plads.

6.

a) Kirkeværge tager fat i kirketjeneren
med henblik på at få fiernet ukrudt

Meddelelser fra Kirkeværge

ved kirke og præstegård.

b) kirkeværge indhenter tilbud på
maling af dør udvendigt i
konfirmandstue samt sakristi.

7. Meddelelser fra Kasserer
8. Meddelelser fra Præsten

Egernsund

Ingen meddelelser
Praesten er pt. sygemeldt.

,M

kirke ÆM,
WWzø
wx

Egernsund Sogn
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9. Mødedatoer for den kommende periode
a) Menighedsrådsmøder
b) Sammenkomster mv
c) Sogneudflugt
d) Andet

a) Menighedsrådsmøder for 2Ot7

bliver hver anden tirsdag
måneden på følgende datoer:
10. januar
14. februar
14. marts
04. april
09. maj
13. juni
15. august
12. september
10. oktober
14. november
05. december
Alle møder afholdes klokken
19:00 i konfirmandstuen.
i

b) Sogneeftermidda ge torsda ge

20L7:
12. januar klokken 14:00
16. februar klokken 14:00
16. marts klokken 14:00
20. april klokken 13:00
(Påskefrokost)
11, maj klokken 14:00
08. juni klokken 14:00
12. oktober klokken 14:00
23. november klokken 13:00
(j ul efro kost)
c) Sogneudflugt bliver den 14.

september 2077.
1O. Eventuelt

Intet

)L

Egernsund
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Egernsund Sogn
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