
                  Side 1 af 3 
 

Beslutningsreferat fra menighedsrådsmødet 

 

d. 11. juni 2014 kl. 19:00 i konfirmandstuen 

 
Fraværende: Kontaktpersonen og Kasseren. 

 

                            Egernsund kirke                  Egernsund Sogn 

 

Dagsorden 

 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

84. Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt. 

85. Godkendelse af referat  

        – underskrives af menighedsrådet 

 

Godkendt og underskrevet. 

86. Opfølgning fra sidste møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skabe til kirkegårdskontoret er kommet. 

Kirkeværgen følger op på installeringen af 

skabe. 

 

Åben kirke var en succes som gentages til 

efteråret. 

 

Vi har fået priser på software fra BrandSoft 

ifm. den fremtidige digitalisering. 

 

Der er sendt besked til forsikringen ang. 

glasskår på kirkegården. 

 

Formanden og Organisten laver et 

stillingsopslag ang. ny kirkesanger. 

 

87. Meddelelser fra Formanden 

 

Kommunen skal bygge et pumpehus på 

kirkens parkeringsplads. Provstiet har givet 

ok til at vi må sælge den del af grunden det 

drejer sig om. 

 

Forsikringsbidrag er udmeldt. 

 

Formanden sørger for certifikat til Digital 

post. 

 

Gudstjeneste tider og  arrangementer for 

sommeren er på plads – se mere på kirkens 

hjemmeside. 

 

Vi har lavet et betalingspåmindelsesbrev i 

flot design. 

 

Vi har modtaget en mail ang. overdragelse 

af et gravsted. Kirkeværgen tager sig af 

sagen. 
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                            Egernsund kirke                  Egernsund Sogn 

88. Sogneudflugt 

 

Vi har snakket om at lave en sogneudflugt i 

september. 

 

89. Budget og budgetønsker for 2015 

 

Budget godkendt og indsendes. 

90. Kristelig Dagblad 

  

Vi er blevet enige om at få et fælles 

abonnement af Kristelig Dagblad resten af 

året. 

  

91. Ligvogn 

 

Vi har diskuteret om der skal købes en 

ligvogn. 

Der er mange uafklarede spørgsmål og 

derfor er der ikke besluttet noget under 

dette møde. 

 

92. Meddelelser fra Kontaktperson 

 

Kontaktpersonen holder ferie. 

93. Meddelelser fra Kirkeværge 

 

Infokasserne på kirkegården er ved at blive 

renoveret. 

 

Infokassen ved kirken skal efterses og 

måske også renoveres. 

  

94. Meddelelser fra Kasserer 

 

   Fraværende. 

95. Meddelelser fra Præsten 

 

Gudstjeneste liste sendes snarest muligt. 

 

Konfirmandundervisningen går i gang efter 

sommerferien. 

 

26/6 kl. 17:00 er der konfirmandindskrivning. 

 

Vi fejrer kirkens fødselsdag i september. 

 

 

96. Eventuelt 

 

Vi havde en fantastisk musikalsk 

Pinsegudstjeneste med en meget dygtig ung 

violinist fra Sønderborg musikskole, som 

både spillede solo og sammen med vores 

dygtige organist. Vores kirkekor sang også 

rigtig flot.  

Menigheden klappede efter postludiet.    

 

Næste menighedsrådsmøde er d. 13. august 2014. 
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Dato for godkendelse og underskrifter: 

 

 

 

 

Margit Kristensen                     Robert Oldager                      Svend Aage Erichsen 

 

 

 

 

Jonna Petersen                         Finn Villekjær                        Brigitte Knudsen 

 

 

 

 

 

Maya Ravn 


