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Dagsorden for menighedsrådsmødet 

 

Tirsdag den 11. august 2020 klokken 19:00 i konfirmandstuen 

                            Egernsund kirke                   Egernsund Sogn 

 

Dagsorden 
 

Deltagere: Margit Kristensen, Jonna Petersen, Tenna Lyngholm Johnsen, Svend Åge Erichsen, 

Birgit Feldstedt, Mette Carlsen, Henrik Kristensen, Marlon Rottenberg. 

 

Afbud: Marlon Rottenberg; Svend Åge Erichsen(sygdom) 
 

 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

73. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

74. Opfølgning fra sidste møde. Intet at berette 

75. Meddelelser fra Formanden. 

 Præstegårdens trailer. 

 

Præstegårdens trailer er skrottet og 

afmeldt. 

76. Nyt fra kirkegårdsbestyrelsen Der skal slås en stilling op som 

regnskabsfører for 

kirkegårdsbestyrelsen. 

77. Forberedelse til Orienteringsmøde til 

menighedsrådsvalg 2020 den 12. august. 

Vi glæder os til at fortælle om vores 

arbejde i menighedsrådet onsdag den 

12. august i menighedsrådet kl. 19.00 i 

konfirmandstuen: Strandvej 8. 

Der sættes annonce i Gråsten Ugeavis 

om valget den 15.september. 

78. Aftale med Kværs angående fælles organist. Vi rykker Kværs menighedsråd for at få 

aftale på plads om stillingsannonce. 

79. Kontrakt med regnskabsfører. Vi har lavet en ny kontrakt med 

regnskabsfører Elsebeth Mejlby 

Pedersen. 

80. Indvendig træværk i kirken. Det indvendige træværk i kirken slår 

revner, Der er sendt 

billeddokumentation til provstiet. 

81. Plankeværk ved præstegård. I september sættes nyt stakit op i 

præstegårdens have. 

82. Skrænten ved kirken. Midt i september kommer hedeselskabet 

og rydder skrænten ved kirken. Herefter 

fortsætter hedeselskabet med at passe 

og beskære skrænten. 

 

80. Meddelelser fra kontaktperson. Vores organist Antonia Blaser er 

kommet godt i gang. 

I forbindelse med den ny ferielov, skal 

feriepenge overføres. Menighedsrådet er 

opmærksomme på sagen. 

81. Meddelelser fra kasserer. Kvartalsrapport er taget til efterretning. 
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82. Meddelelser fra kirkeværge. 

 Præstegårdens garageport 

Udluftning af kirkens tag går i gang på 

torsdag den 20 august. 

Garageporten i præstegården er i 

stykker, vi arbejder videre med sagen. 

83. Meddelelser fra Præsten. Vi udskyder afholdelse af kirkens 

fødselsdag, da vi stadig kun kan være 

16 personer i kirken. 

Lige sådan er sogneeftermiddage og 

udflugt udskudt. I sognegården må der 

være 14 mennesker. 

84. Eventuelt. Intet  
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_________________________  _____________________________ 

         Margit Kristensen             Svend Åge Erichsen            

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

          Jonna Petersen         Tenna Lyngholm Johnsen        

 

 

 

_________________________  _____________________________ 

           Birgit Feldstedt                         Marlon Rottenberg 

 

 

 

_________________________ 

            Mette Carlsen 

 

 

 

 


