Referat fra menighedsrådsmøde den 17. januar 2019 kl. 19.00 på graverkontoret.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Tilbud på Multi One traktor (se vedhæftede filer)
Samt tilbud på traktorplæneklipper (se vedhæftede fil))
Der er indhentet tilbud på byttepris på traktor til en ny
”Multi One”. Bytteprisen er 98.900,00 kr + moms.
Flertallet gik ind for indkøb af ny maskine. Det besluttedes at søge provstiet s anlægspulje
om beløbet. Karin Kirk ønsker undersøgt muligheden for at indkøbe traktoren i fællesskab
med anden kirkegård.
Tilbud på ny plæneklipper:
Vi har to plæneklippere, Stiga Villa Silent + Jonsered LT 2217A
som er slidt ned. Der er indhentet et tilbud på ”Brugt Stiga Park 25 med 125 aggregat”.
Byttepris på 29.000,00 + moms

3. Indkøb af glutenfri oblater.
Der vil fra marts måned blive brugt glutenfri oblater i kirken. Der laves et opslag til
våbenhuset.
4. Evaluering af julens gudstjenester.
Vi er glade for samarbejdet med institutionerne. Godt at der var mulighed for at have hele
skolen på en gang.
4. søndag i advent var en positiv oplevelse med pæn tilslutning. Kirken var smukt pyntet
hen over jul og nytår, og i det hele taget var julegudstjenesterne velbesøgt.
5. Orientering fra udvalg.
Kontaktperson v. Karin
Graveren skal på lederkursus, som begynder 22. januar
Aktivitetsudvalg v. Kamma
7. februar kyndelmissegudstjeneste
3. marts fastelavnsgudstjeneste
31. januar Sogneaften i Præstegården med Birgithe Kosovic
28. marts sogneaften med domprovsten Niels Christian Kobbelgaard

Kirke-og kirkegårdsudvalg v. Jens Jakob
Graveren ønsker kursus i ”Ukrudtbekæmpelse uden kemi”. Fra 29./4 – 3./5.
Desuden skal graveren på et
kursus om transport af farlig gods
Præstegårdsudvalg v. Birgitte
Der er sat zinktagrender op omkring carporten

Gulvet i mellemgangen bliver udskiftet en af de nærmeste dage.
Kirke – og kirkegårdsudvalg v Kamma
6. Lys i kirken, sådan at koret kan se at synge.
Elektrikeren skal komme med et forslag til loftsbelysning bag ved korbuen, så lyset falder
rigtigt i forhold til koret.
7. Styringen af varmen skal tjekkes
Elektrikeren skal gennemgå radiatorerne, da der skal tændes stadig tidligere for at opnå
ønsket varme.
8. Orientering v. Kathrine
Møde for konfirmandforældre 24. januar kl 19,00
9. Siden sidst v. Kamma
Herunder flytning af det fælles menighedsrådsmøde den 27. febr. (ny dato findes) på grund
af møde i provstiet, kirkegårdsplanlægning.
10. Evt.
Det drøftedes, hvor ofte koret skal synge i kirken
11. Lukket punkt

