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Dagsorden 

 
 

 Mødepunkter 

 

 

 Beslutning 

 

140. Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden godkendt. 

Der tilføjes et punkt før eventuelt, så punkt 155 

bliver en p-sag og punkt 156 bliver eventuelt. 

 

141. Godkendelse af referat - 

underskrives af menighedsrådet 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet af 

menighedsrådet og præsten. 

142. Opfølgning fra sidste møde 

 

 

 

Der er kommet flere tilbud til kloak separering. 

 

Der er stadig ikke kommet en brandinstruks. 

143. Meddelelser fra Formanden 

 

a. Energivejledning ZERObolig 

 

b. Huslejevurdering af 

præstegården 

 

c. Kirkens Korshær 

 

d. Projekt Lokal Kirkeudvikling 

 

e. Alterdug mv. 

 

f. Fældning af træer og buske 

samt oprydning ved kirken 

 

g. Oprydning mv. 

 

 

 

 

a. Der kommer en Energivejleder og  

               gennemgår præstegården onsdag  

               d. 13/11 kl. 8:00.     

 

b. D. 19/11 kommer stiftet og vurderer  

               præstengården. 

 

c. Kirkens Korshær har sendt et brev og 

               bedt os støtte dem i anledningen julen. 

               Vi har besluttet, at vi samler ind til 

               Kirkens Korshær via kollekt resten af 

               november og december. 

 

d. Vi deltager ikke i projektet i år, men vi 

               tilmelder os Vejkirken og andre åbne  

               kirker i 2014. 

 

e. Alterdugen bliver taget af, den er 

blevet mør. 

 

f. Vi har fået regningen for veludført 

fældningsarbejde og der blev ryddet 

meget pænt op. 

 

g. Vi finder en ny dato til oprydning. 

 

141. Stormskade på præstegården og 

kirken 

 

 

 

Vi skal have afdækket præstegård og kirken. 

Kirkeværgen kontakter brandvæsnet angående  

afdækning. 
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142. Renovering af præstegård 

 

 

Vi er blevet enige om at anbefale, at vi tager det 

billige tilbud i forbindelse med renoveringen af 

præstegården. Tilbudet er sendt til Sønderborg 

provstiudvalget.  

og vi afventer svaret. 

 

 

143. Underskrift og indsendelse af  

Budget 2014 

 

Formanden og kassereren har underskrevet 

kvartalsrapporten til dato og det sendes til 

provstiet. 

 

144. Basar mv. 

 

 

Vi holder julebasar d. 8/12 fra kl. 14:00 i kirken. 

Vi er blevet enige om at sætte 2 annoncer i 

ugeaviserne om basaren. 

 

145. Kirkekor 

 

 

Vi er blevet spurgt om vi vil være med i et 

kirkekors samarbejde med Gråsten/Adsbøl sogn. 

Vi har besluttet, at starte promoveringen for et 

større Egernsund kor inden vi tager videre 

stilling. 

 

146. Kirketælling 

 

 

Vi har kirketælling i Egernsund. Det har vi altid 

haft.  

147. Sogne eftermiddag/pensionist 

sammenkomster 

 

 

  Vi kører pensionistsammenkomster efter samme 

princip frem til 1. januar. 

Derefter ændrer vi på proceduren for 

sammenkomster. 

 

148. Meddelelser fra Præsten 

 

 

 

 

Der er kommet meget positivt tilbagemelding fra 

den forgangne guldkonfirmation i oktober 

 

Der er Hubertus gudstjeneste onsdag d. 20/11 kl. 

19:00, efterfølgende der lidt godt til ganen. 

 

Søndag d. 15/12 kl. 11:00 er der 

spaghettigudstjeneste med Luciaoptog. 

 

Der har været sat en undersøgelse i gang om 

vores præstegårds- og kirkegårdstelefon 

abonnementer og der kan spares ca. 5000 kr. ved 

at ændre abonnementer. 

   

149. Meddelelser fra Kontaktperson 

 

Der har været afholdt medarbejdermøde. 
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150. Meddelelser fra Kirkeværge 

 

 

 

 

 

Kirkeværgen påtaler, at der bliver fjernet blade 

hele vinteren på kirkegården. 

 

Kirkeværgen undersøger hvilke kurser 

kirkegårdspersonalet kan deltage i, i 

vintermånederne. 

 

Der skal laves en arbejdsbeskrivelse for 

kirkegårdsarbejde i vinterperioden. 

 

151. Meddelelser fra Kasserer 

 

Ingen meddelelser. 

 

 

 

152. P-sag 

 

Formanden informerer. 

153. Valg af tillidsposter 

 

Formand Margit Kristensen 

Næstformand og Kasserer Robert Oldager 

Kontaktperson Jonna Petersen 

Kirkeværge Sv. Aage Eriksen 

Sekretær Brigitte Knudsen 

154. Eventuelt 

 

Der var 2 tilstede fra menigheden. 

 

Næste menighedsrådsmøde er d. 10. december. 

 

 

 

Dato for godkendelse og underskrifter: 

 

 

 

 Margit Kristensen Robert Oldager               Svend Aage Erichsen  

 

 

 

           Jonna Petersen Finn Villekjær  Brigitte Knudsen  

 

 

 

             Maya Ravn 

 

 

 

 

 

 

 


