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Dagsorden 
 

 

Mødepunkter 
 

 

Beslutning 
 

78. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 

79. Godkendelse af referat  
      – underskrives af menighedsrådet 

 

Godkendt. 

80. Opfølgning fra sidste møde 
 

Iht. sidste møde: 
 
Der er ikke kommet en brandinstruks endnu – vi 
rykker igen. 
 
Formanden har sendt en e-mail til Kværs 
menighedsråd om samarbejde om organist. 
Vi har endnu intet hørt. 
 
Der er bestilt beskæring af grene på 
skovkirkegården. 
 
Der er arbejdes stadig med skiltningen til Kirkens 
parkeringsplads. 
 

81. Meddelelser fra formanden 
 
a. Kirkegårdskonsulent 

 
b. Præsteansættelse – Ordination 

samt indsættelse 
 

c. Præstegården 
 

d. Pensionistsammenkomster 
 

a. Formanden kontakter 
Kirkegårdskonsulenten igen for at aftale et 
nyt møde. 
 

b. Der er bestilt bus, fortæring og drikkevarer 
ifm. Ordinationen i Domkirken.  
Præsten og menighedsrådet med 
ægtefæller er inviteret til en efterfølgende 
sammenkomst med Biskoppen. 
 
Lørdag d. 15/6 kl.9:45 mødes 
menighedsrådets medlemmer i 
præstengården for at dække op til 
sammenkomsten efter præsteindsættelsen 
d. 16/6. 
 
Menighedsrådets medlemmer mødes i 
konfirmandstuen søndag d. 16/6 kl. 11 for 
at klargøre kaffe mm.   
 
Mandag d. 17/6 mødes menighedsrådet kl. 
16:30 i konfirmandstuen for at rydde op 
og få det lånte service mm. afleveret. 
 

c. Vi arbejder videre med præstens 
indflytning i præstegården. 
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d. Vi opgraderer vores pensionistkomsammen 
efter den nye præst er startet. 

 

82. Meddelelse fra kontaktperson 
 

Vi opretter digital sygemelding til kommunen. 
 
Organisten har ferie i uge 29, 30 & 31 – han 
sørger selv for afløsning. 

83. Meddelelse fra kirkeværge 
 

Vi køber planter til fællesgraven, så det kommer 
til at se fint ud. 
 

84. Meddelelse fra kasserer 
 

a. Kvartalsrapport (evt. holde et 
fællesmøde med Heidi)  

 

Vi inviterer vores regnskabsfører med til næste 
møde i august. 

85. Containere på kirkegården 
 

Der arbejdes videre med at få diverse tilbud mm. 
til kirkegårdens containere.  
 

86. Byggeri ved siden af kirken 
 

Vi afventer nyt i sagen, der er iflg. Gråsten 
Ugeavis en ny høring på vej. 
 

87. Opførsel af carport samt beskæring af 
træer øst for kirken 

Vi afventer tegning fra kommunen. 
 
Vi beskærer træet, der rækker ud over 
nabogrunden. 
 

88. Reparation/vedligeholdelse af kirkens 
vinduer 

Vi har fået et tilbud på reparation og pudsning af 
vinduer, samt nedfejning af spindelvæv i kirken. 
 

89. Automatisk klokkeringning – eller? 
 

Vi arbejder videre med sagen. 

90. P-sag 
 

Formanden informerer. 

91. Eventuelt 
 

Intet. 
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Dato for godkendelse og underskrifter: 

 
 
 
 
 
Margit Kristensen  Robert Oldager               Svend Aage Erichsen 
 
 
 
 
Jonna Petersen  Finn Villekjær               Brigitte Knudsen 


