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Dagsorden
Beslutning

Mødepunkter
11.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

12.

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt ved sidste møde
og da det er fremgangsmåden fremover vil
dette punkt ikke længere blive taget med.

L3.

Opfølgning fra sidste møde

a) Belysning ved kirken. For at undgå at
naboen bliver generet af belysningen, er
der ændret på belysningen.
a) Oåbsfolder bliver scannet, lagt på
Facebook, hjemmeside, kirke samt

Meddelelser fra Formanden
Dåbsfolder
b) Julefrokost
c) Konfirmation

a)

uddeles til relevante personer,
Som dåbsgave giver Egernsund
sogn en bibel. Der var tvivl om,
hvor mange bibler vi har i sognet,
så det blev aftalt at undersøge,
hvor mange dånsOibter der er.
b) Julefrokost er under kontrol og
gennemføres fredag den 13.
januar 2OL7.

i Egernsund kirke er
altid den første søndag i maj
måned og dette vil der ikke blive
ændret på fremover. Kegnæs
friskole har forespurgt om de må
låne kirken til konfirmation
Palmesøndag den 9. april klokken
11:00; dette blev godkendt.

c) Konfirmation

15.

Meddelelser fra Kontaktperson

grund af vind og vejr er der problemer
med flaget ved kirken. Dette undersøges
nærmere.
b) Der skal laves en detaljeret
n g en ;
a rbejdsbeskrivelse for ki rketjene rsti
kontaktperson og formand vil lave et forslag
som skal godkendes på næste

a)

På

IIi

menighedsrådsmøde.

c) Den tyske menighed holder Weltgebetstag
i Egernsund kirke fredag den 3. marts fra 1921 med efterfølgende spisning i kirken.
d) Guldkonfirmation den 7. maj afholdes
klokken 09:00. Formanden skriver til
provstiet for at anmode om en præst til både
guldkonfirmation og konfirmation samme
dag.

Egernsund

kirke
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16.

Meddelelser fra Kirkeværge

a)

Kirkeværge tager fat i
kirketjeneren og anmoder om
at få ukrudt fjernet ved
udenomsarealer ved kirken og
præstegården.

b)

Der er anmodet om 2 tilbud
på maling af dør ved sakristi
og konfirmandstue.

c)

Plankeværk ved kirken samt
udhæng på præstegård
trænger til maling. Dette er
udsat til vejret bliver
varmere.

a) Reg nskabsi nstru ks blev
gennemgået og underskrevet og
afleveret ti I reg nska bsføreren.

L7. Meddelelser fra Kasserer
a) Underskrift og gennemgang af
reg nska bsi nstru ks

b) Regnskab

et par
Der
2014.
spørgsmål til Regnskab
blev fundet et referat, da dette
blev behandlet og
menighedsrådet håber nu at dette
er nok til at afslutte regnskab
20L4.
Regnskab 2015:
Revisionsprotokolatet ti I
årsregnskab 2015 blev
gennemgået og taget til
efterretning. På grund af aflYste
menighedsrådsmøder i efteråret
2016 bliver revisionsprotokolatet
først behandler ved dagens møde.
Menighedsrådet regner med at de
negative frie midler bliver positive
i løbet af regnskabsåret 2077,
Revisionsprotokolat om
forberedende revisionsa rbejder
2016 blev gennemgået, godkendt
og underskrevet og afleveret til
regnskabsføreren.
Endelig Budget for 2017: PZ
orund af aflvste
irenig hedsrådsmøder i efteråret
2016 blev dette punkt behandlet
på dagens møde. For at søge om
tilskud for renovering af de
blyindfattede ruder i kirken skal
der laves en projektbeskrivelse.
Dette gøres af kasserer og
formand. Endelig budget for 2O77
blev gennemgået og godkendt.

b) Regnskabsføreren havde

Egernsund

kirke
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18.

Meddelelser fra Præsten
a) Præsten er opsagt pr. 30-04-2077.

a)

Rå

19. Opfølgning på kommende begivenheder

a)

Der er nu styr på
sogneeftermiddagene og der vil
blive fundet underholdning til
nogle af disse.

b)'

Sogneudflugtsudvalg blev
neJsat, udvalget består af
kasserer samt ki rkeværge.

a) Sogneeftermiddage
b) Sogneudflugt
c) Reformationsår

grund af sygdom forlader
præsten sin stilling den 30-0420L7. Menighedsrådet vil arbejde
på at finde en nY Præst hurtigst
muligt.

c) I samarbejde

med omegnens
kirker deltager vi i et
reformatio nsa rra n g e me nt
lørdag den 25-02-2OL7.

Der er møde i kirkegårdsudvalget
onsdag den 11-01-2OL7.

20. Eventuelt

Faelles kordeg nsfu nktion skal
opjusteres i tid. Der vil blive
afholdt et møde mellem de
involverede
me n g hedsrådsfo rmæ nd .
i

Der blev snakket om
kirkekoncerter for 2Ot7
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