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Referat af menighedsrådsmødet 

 

Den 16. januar 2018 klokken 19:00 i konfirmandstuen 

                            Egernsund kirke                   Egernsund Sogn 

 

Beslutningsreferat 
Afbud: Marlon Rottenberg 

 

 

Mødepunkter 

 

 

Beslutning 

 

14. Godkendelse af dagsorden Godkendt 

15. Opfølgning fra sidste møde 

 Kloakken ud mod vejen ved kirken 

Vi er opmærksomme på situationen. 

16. Meddelelser fra Formanden Der er stiftsdag den 17. marts. Tilmelding 

senest den 1. marts.  

Nytårshilsen fra provst Anne Margrethe Hvas, 

blev læst op ved mødet. 

Indvendig kalkning af kirken sættes i gang 

onsdag den 17. januar og afsluttes den 2. 

februar. 

 

17. Helhedsplan for kirkegården Vi kontakter konsulenten angående et nyt 

møde i januar. 

18. Klokkehammer Udsættes til budget 2019 

19. Gavl i præstegård samt murværk Der er indhentet tilbud på reparation og 

omfugning af den stærkt medtagne gavl i 

præstegården. 

Anmodning sendes til provstiet. 

20. Udskiftning af gasfyr i kirken Der er indhentet tilbud på henholdsvis nyt 

gasfyr og tilslutning til fjernvarme. Tilbud 

sendes til provstiet 

21. Provstiudvalg I perioden 19. feb-11. marts vil der blive 

indkaldt til orienterende møde. 

22. Datoer for sogneeftermiddage 2018 Menighedsrådsmøder i 2018 er på plads. 

Sogneeftermiddagene er 1. torsdag i 

måneden: 

1.februar 

1. marts 

5. april – påskefrokost 

3. maj 

7. juni  

6. september – sogneudflugt 

(formanden tager sig af sogneudflugten) 

4. oktober 

1. november – julefrokost 

23. Fastelavn Der holdes almindelig gudstjeneste i 

Egernsund kirke fastelavnssøndag. 

24. Gospelkoncert Underskuddet på gospelkoncerten var 

på 600,- 
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Vi planlægger en gospelkoncert med 

gospel-teens i december 2018. 

25. Kirkegårdssamarbejdet 

 Menighedsrådets godkendelse af 

deltagelse i selvstændig juridisk 

enhed  

Egernsund Menighedsråd tilslutter sig til 

at deltage i forsøgsramme vedr. ændret 

organisering af samarbejder som 

selvstændig juridisk enhed –

budgetsamrådsmodellen.  

26. Meddelelser fra kontaktperson Vi er i gang med at gøre kirken klar til 

kalkning. 

Det store maleri skal repareres, da 

rammen er i stykker. Kontaktperson 

kontakter en rammeekspert. 

personalemøde holdes torsdag den 17. 

januar kl. 10 

27. Meddelelser fra kirkeværge Intet at berette 

28. Meddelelser fra kassereren 

 Plan for underskud i menighedsrådets 

frie midler. 

Plan fremsendes til provstiudvalget 

senest den 31. januar 2018. 

29. Meddelelser fra præsten Ulkebølkoret synger til forårskoncert i 

Egernsund Kirke. 

Konfirmanderne skal male ikoner lørdag 

den 20. januar, og ikonerne udstilles i 

kirken til påske. 

Weekenden den 24-25. februar deltager 

konfirmanderne i gospelweekend 

sammen med Sottrup og Nybøl 

konfirmanderne. 

Vi planlægger at afholde et årligt 

dåbsjubilæum. 

30. Eventuelt Kirken er oplyst indtil 31/1 2018 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referatet godkendt den 16-01-2018 
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_________________________  _________________________ 

         Margit Kristensen             Svend Åge Erichsen            

 

 

 

_________________________  _________________________ 

          Jonna Petersen         Tenna Lyngholm Larsen        

 

 

 

_________________________  _________________________ 

           Birgit Feldstedt                     Marlon Rottenberg (afbud) 

 

 

 

__________________________ 

            Mette Carlsen 

 

 

  

 

 

 

 


