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Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
Punkt 2 Siden sidst – emner som kræver
yderligere information/spørgsmål til
de fremsendte referater siden sidst

Punkt 3

Orientering fra:
Nyt fra præsterne
Nyt fra medarbejderrepræsentant
Nyt fra kontaktperson

Beslutning

Fremført af

Beslutning. Godkendt
Orientering.
Referat fra
kirkegårdsudvalget: TS har
udtrykt ønske om at komme i
kirkegårdsudvalget. Hun
træder i stedet for ind i
frivillighedsudvalget, hvor
der er en ledig plads.
Orientering max 5 min til
hver fremlæggelse.
MDK: Biskoppen ønsker
markering af reformationsjubilæet. Det bliver her den
29/10 i forbindelse med
BUSK-gudstjeneste.
Klokkeringning kl. 17.0017.15 den 31/10, som er
jubilæumsdag for Luthers
teser. Annonceres i
månedens annonce (Sø)
JHK: Høstgudstjeneste med
”Syng og Spil” og stort
kaffe-kage-bord.
To konfirmandhold på ca. 22
begyndt. Workshop den 3/11
for alle konfirmander.

Alle
Alle efter behov

Kontaktperson: Forespørgsel
på medarbejdermøde om
servicering af hejsebom i

MDK/JHK
JK
MH

Punkt 4

Punkt 5

Punkt 6

Punkt 7

[Skriv firmaets navn]

Punkt 8

2

Tilbud modtaget via DAP vedr.
indvendig fotografering af kirken.
Hvilken interesse har
Menighedsrådet for det?
Sekretærens opgaver tages til
revision
Input fra medlemmerne forventes

Information omkring provstidagen
1. okt. i Kolding. Vi skal medbringe
et maleri til dagen.
Orientering om status på
byggeprojektet

Orientering omkring dato for valg af
nedenstående poster i
menighedsrådet. Datoen er fastlagt
til den 24/11 kl. 16.30-17.30
følgende er er på valg:
Formand og næstformand
Kasserer
Sekretær
Kirkeværge
Kontaktperson

kirken. Udgift godt 3000 kr.
Accepteres. Solveig Sloth
bestiller service og hænger
englene op til jul.
Malerierne fra skolen er taget
ned indtil 1. søndag i advent,
hvor julebilleder hænges op
julen over.
Forslag om at låne kunst til
kirken. Afslag da vi ikke kan
forsikre kunst i den åbne
kirke.
Beslutning
OL
Vi takker nej.

Forslag til opgaver:
Liste til sangvælger og
oprydning på MR-møder
Tilmelding til arrangementer
Lokalebooking
Persondatalov
Næste års kalender for MR
Kirkenyt korrektur
DAP superbruger – arkiv
Information og penselsstrøg. Vi var lidt kreative.

OL

OL

Kort orientering:
OL/FF
Projektet godkendt af
provstiet.
Afventer byggetilladelse fra
Kolding kommune
Vinduer og døre er bestilt.
Begynder arbejdet omkring
1/11, forventes afsluttet
inden jul.
Tilbud vedr. flugtvej fra 1.
sal.
Orientering
OL
Menighedsrådsmedlemmerne
har mødepligt, ellers skal der
indkaldes en suppleant.

Punkt 9

Bygnings sagkyndig
Orientering om forløbet af det
kommende valg, se §11 i
Bekendtgørelse af lov om
Menighedsråd
Orientering om status vedr. løse
gravsten på kirkegården. Der er
gennemført et tjek af ekstern
konsulent/Miljøhuset

Punkt 10 Orientering om budgetsamråd for
2018.

[Skriv firmaets navn]

Punkt 11 Godkendelse af regnskab for 2016.
Regnskabet er modtaget fra
revisionen og skal endelig
godkendes af Menighedsrådet og
derefter godkendes i Provstiudvalget
Punkt 12 Fremtidig vedligeholdelse af
kirkegårds diget
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Punkt 13 Div

Kort orientering.
JK
Vi har 300 usikre gravsten.
Disse skal sikres for at
forhindre, at de ikke kan
vælte ned over nogen
personer.
Kirkegårdsudvalget arbejder
på en afklaring med provstiet
omkring betaling for sikring
af gravstenene.
Orientering
AA
Samlet ligning 4.343.160 kr.
510.000 kr. bevilget ekstra i
2018:
120.000 kr. til kirkekulturmedarbejder foreløbig i
to år.
300.000 kr. til ladtruck til
kirkegården.
90.000 kr. til udviklingsplan
for kirkegården.
Ansøgning om indkøb af
database ikke imødekommet.
600.000 kr. trækkes tilbage
fra stiftslån. Dvs. vi skal
betale 90.000 kr. tilbage.
Kassebeholdningen
nedbringes med ombygning
af kontorer.
Beslutning og godkendelse

AA

Beslutning:
Træer på diget skal fjernes.
Diget holdes fri forneden og
blancheres i siderne.
Diget klippes to gange årligt
foroven.
Kirkegårdsudvalget
indsamler pris på opgaven.
Kan frivillige deltage ved
begravelser med forventet få

ABC

Alle

deltagere?
Frivillighedsudvalget tager
det op.
Sø deltager i kommunens
møde for 75-årige den 13/11
og fortæller om kirkens
aktiviteter for ældre.
Beskadigelse af navne- og
mindeplade i Kirkehuset blev
drøftet og der er enighed om
at lukke sagen.
ABC laver udkast til
regulativ om navne- og
mindeplader til næste møde.

[Skriv firmaets navn]

Punkt 14 Næste møde 2. nov.
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