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Indkaldelse til menighedsrådsmøde
Torsdag d. 6. september 2018 kl. 19.00 i Kirkensgaard
Dagsorden
BEMÆRK: Den lukkede del af menighedsrådsmødet er kl. 18.00 – 19.00

Deltagere: Bodil Kessler, Elmer Haaber, Miriam Hansen, Anker Juul Strøm, Lilli Jensen, Astrid Petersen
og Eva Bernhagen.
Afbud fra Else-Marie Pedersen
Formandens initialer: BK

Referat
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser fra formanden
a) Genåbning af VØ kirke

3.

a) Første søndag i Advent. Vi inviterer biskop, provst og håndværkere. Lis Augustinus. Mette Bock.
Kresten og Johannes med fruer.
Peter Jessen. Kirkekaffen afholdes i VB’s, evt. suppe-servering.

b) Tilbud om ”musikalske sammenkomster”

b) Vi siger ja. Hvis der stilles skål til
indsamling til musikerne, skal det
klart fremgå med et skilt.

c) Falck abonnement

c) Punktet udskydes til næste møde.

Kassereren
a) Budget 2019

b) Indfrielse af lån på graverhus i ØB
4.

Ok

Kirkeudvalgene
a) Skade på ØB kirkes tag

a) Gratis kirkebil? Tit er der ikke
mange med. Kørselsordning formidles i kirkebladet. Udgifter til
Brandsoft er mange. Vi skal
spare, hvor vi kan. Sammenlægning, sammenlægning og sammenlægning.
b) Vi beslutter at indfri lånet.
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a) 8 tagsten havde forrykket sig. Det
er ordnet.
b) Status for kalkning af ØB kirke
b) Det er vejrbestemt, søges tilendebragt 30. maj.
c) Status på BY kirkegård
c) 5 urnegravsteder er færdige.
d) Kirkegårdsvedtægter under ændring
d) Det er ikke længere muligt at opfylde ønsket om at flytte gravminder til opbevaring i lapidarierne.
Der skal være en plan vedr. dette,
som er godkendt af provstiet, og
det kommer der d. 1. oktober. Bodil sætter sig sammen med en graver og udfærdiger ændringer i kirkegårdsvedtægterne.
5.

Præstegårdsudvalget
a) Småreparationer, Holmelundsvej 6

b) Vinduer i Kirkensgaard

a)
6.

a) Køb af køleskab, 4.500 kr.
24.000 kr. til: fliser på trappe, vinduer i soveværelse, der ikke kan
åbnes, ødelagte fliser i bruseniche, isolering af vandrør i skunk.
Gulvvarmen skal reguleres. Det
skal laves i indeværende år.
b) Malerarbejdet udført på sydsidens
vinduer.

Arrangementsudvalget
a) Arrangement om St. St. Blicher
velbesøgt.
b) Datoer for Filmkræs er fastlagt.

7.

Koncertudvalget
a) Miriam giver status. Mangler frivillige hænder.

8.

Præsten
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Gudstjenesteplan godkendes. MR-møde
d. 15. januar og 14. februar.
Antallet af høstgudstjenester diskuteres.
Evt. en frilufts- og en i kirken.
Indsamlingsformål for januar og februar
vedtaget.
Kirketeater for børn, evt. til Adventsfesten d. 30. december? Der er 7.000 kr
fra mini-konfirmanderne, som vi kan
bruge.

9.

Kontaktpersonen

Anker er tilbage efter operation og er fit
for fight.

10.

Kirkeværgerne

Intet at melde.

11.

Redaktionsudvalget
a) Kirkeblad i B5 format

•
•
•

Deadline d. 15. september
Redaktionsmøde d. 17. september
Vi kigger på kirkebladet i B5 fra
juli 2018. Vi er meget tilfredse
med det! Vi vedtager at få næste
kirkeblad i B5 format, hvis det er
muligt.

12.

PR udvalget

Der er ny mødedato i september.

13.

Ansvar for flaget

Ingen flagdage i september

14.

Eventuelt

Maria Carmen Koppel – julekoncert i Byrum? Anker kontakter.
Vi optager punkt på næste MR-møde
vedr. byggesag om udvidelse af lægepraksis. Fredningsservitutter for Byrum
kirke skal overholdes.

Mødet slutter kl.
Referat: Eva Bernhagen

