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Beslutningsreferat 
 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

43. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

44. Opfølgning fra sidste møde 

• Helhedsplan for kirkegård 

• Gavl i præstegård 

• Udskiftning af gasfyr i kirke 

• Fælles kordegnefunktion 

• Helhedsplan for kirkegård: Vi forventer 

at afholde møde med Signe Moos 

mandag den 9. april. 

• Gavl i præstegård: Vi afventer svar fra 

provstiet. 

• Udskiftning af gasfyr i kirke: Vi afventer 

svar fra provstiet. 

• Fælles kordegnefunktion: Der afholdes 

møde med provsten den 27. marts 

45. Meddelelser fra Formanden 

• Valg til provsti og stiftsråd 

• Stiftsdag 2018 

• Valg til provsti og stiftsråd: Der er 

afleveret en liste fra vores område med 

3 navne til provstivalget. Valgmateriale 

bliver sendt til formanden senest den 9. 

april. 

• Stiftsdag 2018: Menighedsrådet var 

repræsenteret på årets stiftsdag i 

Haderslev; det var en god og berigende 

dag med masser af gode input. 

46. Vandrørsskade i præstegård Skaden er udbedret. Vi afventer regning og 

lækagerapport. 

47. Påske i kirken Skærtorsdag: Der er gudstjeneste i kirken 

klokken 11:00. Efterfølgende er der brød, 

pølse, fedt samt påskeøl og sodavand i 

konfirmandstuen. Til denne dag bliver der 

opsat ikoner i kirken som er lavet af årets 

konfirmander. 

Langfredag: Der er hyret en trompetist til 

denne dag, gudstjenesten er klokken 

11:00. 

Påskesøndag: Gudstjeneste klokken 

11:00. Ingen kirkekaffe denne dag. 

48. Kirkegårdssamarbejdet Der er kirkegårdsvandring den 11. april 

klokken 16:00. (Rinkenæs samt Gråsten 

kirkegård). Vi har fået bevilget den 

maskine vi har bedt om. Ved næste 

menighedsrådsmøde skal der fastsættes 

en dato for, hvornår menighedsrådet 

rydder diverse mapper fra 

mandskabsrummet ved kirkegården. 
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49. Lejekontrakt - Præstegården Der udarbejdes et udkast til lejekontrakt 

som skal godkendes af begge parter inden 

underskrift. 

50. Beskæring af træer ved kirken Der er begået hærværk mod træerne på 

skrænten ved kirken. Formanden 

kontakter kirkens nabo for at høre om de 

kender noget til sagen. 

51. Strejkevarsel / Lockout Med hensyn til varsel om lockout så skal 

menighedsrådet sende brev til 

medarbejderne vedrørende dette. 

52. Aftale om regnskabsføring Menighedsrådet har godkendt 

samarbejdsaftalen om regnskabsføring 

mellem Gråsten/Adsbøl menighedsråd og 

Egernsund menighedsråd. 

53. Meddelelser fra kontaktperson Det blev godkendt at der hyres et firma 

til at fjerne resterne af den nyklippede 

hæk ved kirken og der plantes nye 

blomster. 

Der er fundet en afløser for vores 

kirketjener som kan bruges når der er 

ferie og sygdom. 

54. Meddelelser fra kirkeværge Intet at berette. 

55. Meddelelser fra kassereren 

• Årsregnskab 2017 

Årsregnskab 2017 er forsøgt indlæst i 

systemet men aflevering mislykkedes. 

56. Meddelelser fra præsten Konfirmanderne har været på en god tur 

til Århus sammen med konfirmander fra 

Nybøl/Sottrup. 

57. Eventuelt Intet at berette. 
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