
Beslutningsprotokol Menighedsrådsmøde 
Åbent møde 

 Mødested: Sognehuset Afbud fra Rita og Jes 

 Mødetid: 6. februar 2018 kl. 17,00  

   

1 Godkendelse af dagsorden O.K 
 

   

2 Underskrift af beslutningsprotokol af 
menighedsrådsmødet den 9. januar 2018 

O.K 

   

3 Økonomi: 
IV. kvartalsrapport 2017 
 
Igangsættelse af afrensning m.m af orgel for 
skimmelsvamp angreb  

Kvartalsrapport gennemgået 
 
 
Vi skal bruge af egne midler, men har vi ikke 
pengene i slutningen af året, kan vi søge 5% midler 
igen. 
Rensningen bliver sat i gang. 

   

4 Forespørgsel fra Varnæs angående 
samarbejde/afløsning på kirkegården i ferier og ved 
fravær udover 3 dage 

Vi ønsker mere info om dette emne inden der tages 
stilling til emnet.  
Vi beder om et møde med Varnæs 

   

5 Debatoplæg fra udvalg vedr. Kirkens liv og vækst Det kirkelige: Videreudvikle de tiltag, som vi har 
gang i og som fungerer, arbejde videre på at samle 
alle vore tiltag til en fælles dag eller lignende. 
Vi prøver at finde en dato i 2019. 
 
I menighedsrådet: Holde fast i vores struktur til 
møderne og kan debattere uden at være nervøse 
for udfaldet af vores meninger. Bruger tid på 
hinanden ved at spise sammen og være sociale 

   

6 Oplæg fra Morten vedr. skærme m.m. i kirken Morten gennemgik, hvordan det kan blive muligt i 
kirken. Budgetoplæg til næste møde. 

   

7 Spørgsmål til og fra præsten Oliver har haft møde med biblioteket og 
ældresagen angående samarbejde om foredrag, 
begge er interesseret i et samarbejde. 
 
Julehæfte med fagter køber vi 20 stk. af. 
 

   

8 Spørgsmål til og fra graveren Meget vand på urnekirkegården, Lars orienterer 
om spuling af drænrør. 

Skiltning af kirkegården er færdig. 
Forklaring af skiltning på infotavle. 

Hækken i forbindelse med p-pladsen er blevet 
klippet ned, næste etape i forbindelse med 
urnekirkegården klippes ned til 1,5 m. Naboer får 
tilsendt et brev herom. 

Tag på maskinhus er utæt. 
 



   

9 Fortsættelse af planlægning af aktiviteter i 2018  

   

10 Kommende aktiviteter  

   

 a 27.02.18 kl.19,00 Salmesangsaften Under planlægning og annonceret, der er en kop 
kaffe efterfølgende eller en mindre pause midtvejs. 
Kaffen indtages i kirken. 

 b 02.03.18 kl.18,00 Frivilliges frokost Oliver sender opdateret liste, og vi bestiller mad fra 
købmanden, Tove hjælper med borddækning. 

 c 15.03.18 kl.19,00 Koncert i Felsted kirke  
Stine Michel 

Anne sørger for forplejning og oplysninger om 
betaling. 

 d 25.03.18 kl.10,00 Jernkonfirmation 
(morgenkaffe kl.8,30 (Rita, 
Even, Lillian)) 

Der kommer 16 personer og de ønsker at komme kl 
9.00. 

 e 29.03.18 kl.????? Påskemåltid ???? Aftengudstjeneste kl 19.00, Lotte laver mad, Tove 
deltager med pigerne. Tove undersøger med borde. 

 f 06.04.18 kl.15,00 Lille koncert med spirekor 
og det lille kor 

Koret bager selv kage. 
 
Koret har en øve dag lørdag d. 5 maj sammen med 
koret fra Varnæs, måske gudstjeneste her med 
korene søndag. 
 

 g 22.04.18 kl.08,30 
 
Kl.10,00 

Morgenkaffe 
guldkonfirmander(Rita +??) 
Guldkonfirmation 

 

 h 27.04.18 kl.10,00 Konfirmation (Tom, Lillian 
og Even) 

Navne på konfirmander, Torben sørger for poser 

 i 29.04.18 kl.10,00 Konfirmation(Tom, Lillian 
og Even) 

Navne på konfirmander, Torben sørger for poser 

 j 21.05.18 kl.????? 2.Pinsedag 
Friluftsgudstjeneste 
(Felsted arrangør) 

Pinsegudstjeneste kl 10.30, Oliver aftaler nærmere 
med de andre præster. 

 k  Deadline ugeavisen Datoer for deadline: næste gang uge 8 

   

11 Eventuelt Punkter til næste gang: 
Morten orienterer om budget for skærme til 
kirken. 
Kirkens vækst 
  
  
 

 


