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Dagsorden 
 

 

 Mødepunkter 
 

 

 Beslutning 
 

114. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

115. Godkendelse af referat 
  – underskrives af menighedsrådet 

 

Godkendt og underskrevet. 

116. Opfølgning fra sidste møde 
 

Prædikenerne bliver ikke lagt ud på 
hjemmesiden. 
 
Deltagelse i stiftsmødet d. 6/9 var en stor 
oplevelse. 
Et godt foredrag og en flot gudstjeneste. 
 
Der er stadig ikke kommet nogen 
brandinstruks fra Brandkaptajnen. 
Vi arbejder på at skaffe en instruks fra 
Sønderborg Brand og redning. 
 

117. Meddelelser fra Formanden 
 

a. Præstegården 
 
b. Regnskab 2012 
 
c. Budget 2014 
 
d. Regnskabsbilag 2011 
 
e. Regler for rykkerprocedure 
 
f. Kloakseparering på Strandvej 8 

 
 

a. Formanden informerede om de 
gennemførte udflytnings- og 
indflytningssyn. 

 
b. Regnskabet er afsluttet og indsendt til 

Provstiet. 
 
c. Vi arbejder på at få budgettet for 2014 

færdigt. Det forventes snarest afsluttet. 
 
d. Menighedsrådet afsætter en dag til 

oprydning af regnskabsbilag. 
 
e. Provstiet er forespurgt om generelle 

rykkerprocedurer. 
 
f. Vi er blevet bedt om at tage stilling til 

kloakseparering af Strandvej 8 
(Præstegården) 
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118. Dåbs- og Nadverservietter 
 

Vi har vedtaget kun at bruge stofservietter 
til dåb og Nadver fremover. 
 

119. Dåbsgaver – Sigurts bibelhistorie Vi har nogle bibler på lager til de næste 
fremtidige dåb. 
Vi arbejder videre med dåbsgaver. 
 

120. Klokkeringning 
 

Der arbejdes videre med evt. automatisk 
klokkeringning. 
 

121. Kirkesanger afløsere 
 

Vi laver en liste med kirkesanger afløsere. 
Foreløbig har vi 2 afløsere: Emily Oldager 
og Christian Vestergaard. 
 

122. Kor-beklædning (lager) 
 

Vi kigger på korets beklædning. 

123. Kopimaskine 
 

Vi opsiger vores serviceaftale til printeren i 
konfirmandstuen. 
Vi sparer 1340 kr. pr. kvartal ved at opsige 
aftalen. 
 

124. Hynde sagen 
 

Der arbejdes videre med sagen. 

125. Meddelelser fra Præsten 
 

Præsten skal have en nøgle til 
konfirmandstuen og boksen med 
kirkesølvet. 
 
Julegudstjenester kl. 14 og 15:30 
 
Nytårsgudstjeneste kl. 14. 
 
Kirkekaffe 1. søndag i måneden. 
 
Børnehaven forventes at komme og gå 
Lucia-optog. 
 

126. Meddelelser fra Kontaktperson 
 

a. Arbejdsbeskrivelser mv. 
 
b. Ansættelseskontrakter 
 
c. Samarbejde med Kværs 
 

a. og b. Kontaktpersonen informerer 
 
c.  Vores organist har haft sin første 

gudstjeneste i Kværs. 
Kontrakten herom er ved at blive 
udfærdiget. 
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126. Meddelelser fra Kirkeværge 
 

Alt køb, der foretages ud over den aftalte 
beløbsgrænse, skal godkendes af 
menighedsrådet.  
Samtidig er det et krav om, at der skal 
foretages en form for prissammenligning 
med andre end de virksomheder vi normalt 
samarbejder med.  
 
Ham, der skulle fælde træer og beskære 
skrænten ved kirken er ikke kommet. 
Der rykkes når Kirkeværgen er rask igen. 
 
Trappen, der går ned til vandet, skal der 
kigges på.  
Der er et par løse trin, som formentlig kan 
løses med et par fliser. 
Når det regner rigtig meget, bliver trappen 
undermineret. 
Kirkeværgen vil undersøge om, der ligger 
fliser på kirkegårdens oplagringsplads, der 
kan bruges. 
 
Aflæsning af forbrug og regning til tidligere 
lejer vil ligeledes blive lavet, når 
kirkeværgen er rask.   

  
 

127. Meddelelser fra Kasserer 
 

Kvartalsrapport med til næste møde. 

128. Eventuelt 
 

Der var en fra menigheden tilstede under 
menighedsrådsmødet. 
 
Næste møde d. 8/10-2013 kl. 19. 
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Dato for godkendelse og underskrifter: 
 
 
 
 
 
 
Maya Ravn   Margit Kristensen  Robert Oldager 
 
 
 
 
 
 
Svend Aage Erichsen  Jonna Petersen  Finn Villekjær 
 
 
 
 
 
 
Brigitte Knudsen 

 


