Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag den 24. januar 2018 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

Klaus Mogensen, Kirsten Mørch-Nielsen, Ellen Weisbjerg, Benedicte
Tønsberg, Christian Rønlev Berwald, Finn Schmidt Knudsen, Annette
Hanskov, Eva Pedersen, Gitte Søndergaard, Finn Olesen og Bodil Damgaard
Hansesgaard
Henrik Mørch-Nielsen og Johan Gregersen

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 08/01 – godkendt
3. Siden sidst:
a. Formanden
Der er kommet henvendelse fra ”Kirkebussen”, som er en aktivitet under Kulturmødet på
Mors. Temaet i 2018 er kirkegården. Giv Arne Silkjær besked, hvis I har nogle
ideer/billeder til emnet.
b. Kassereren – intet
c. Kontaktperson.
Graverne er rigtig glade for at arbejde sammen med Victor (jobtræning)
Der er møde med kommunen 22.02.18 ang. evt. forlængelse af aftalen.
d. Aktivitetsudvalg
13.03.18 kl. 19 i Karby Kirke: Foredrag med socialpædagog Claus O. Søndergaard:
Når livet gør mere end ondt – i et af verdens lykkeligste lande.
Han har skrevet bogen: ”Tro, Stress og Depression – i verdens lykkeligste land”
Benedicte deltager
25.04.18 kl. 19 i Tæbring Kirke: Foredrag ifm Tæbring kirkeklokker´s 150 års jubilæum

Christian deltager
Uge 32: i Agerø Kirke: Frans Øvre og Anders Kappel: musik og billeder
e. Præsten
Der er stort ønske om indkøb af en projektor til kirken i Hvidbjerg, især når der er
arrangementer som Lucia, juleafslutning og med skolen. Projektor kan bruges i hele
pastoratet.Det tages med på fællesmøde 01.02.18
Kristian foreslår, at der nedsættes et gudstjeneste-udvalg på tværs af de 3 M.råd, hvilket
tages op på næste fællesmøde. (01.02.18 i Redsted)
Der arbejdes på 1-2 sangaftener med det formål at lære de nye salmer/sange.
Der er provstesyn i Redsted præstegård 26.01.18 kl. 15
Benedicte orienterede om Billedlicens gebyr til Visda), som også tages op på fællesmødet.
f. Kirkeværger
(Karby Kirke) – Tømreren udbedrer utæthed i redskabsskuret. Lynnedslagsskade i PC og
printer er indsendt til forsikring.
Tårnet skaller mere, når det ikke fryser. Kalkningstjenesten er kontaktet.
(Tæbring kirke) – Eva skaffer egeplanker til den nye bænk på kirkediget ved Tæbring.
Olietanken skal udskiftes senest 31.12.19. Vi har ret til at grave den nye tank ned. Pris ca.
kr. 12.500 + moms + montering + bortskaffelse af den gamle. (det tages med til kirkesyn i
år)
(Rakkeby Kirke) – vandskaden er opgjort til ca. 65.000. Forsikring dækker kr. 46.600.
Differencen søges dækkes via 5%-midlerne.
Dørene er kun låst op, når graverne er på kirkegården.
Ingen ringning indtil 28.02.18, som forsøg. Efter 1. marts tages der stilling til automatisk
ringning eller ej.
Fællesmøde i provstiet 23.01: et godt møde, med flg. emner
- Kirkegårdssystemet Brandsoft bliver måske indført på alle kirkegårde. Der er
forhandlinger i gang om prisen.
- Graverne vil modtage et skema til beregning af takster, så de bliver mere ensartet på
øen.
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4. Næste møde
Fællesmøde 01.02.18 i Redsted

5. Evt
Finn har fået priser på ny løvsuger og materialevogn til ca. kr. 75.000,- incl.moms
Ellen holder møder med graverne angående dette.
Ingen ringning offentliggøres i kirkebladet, husk deadline 01.02.18
I Tæbring fældes 2 træer i nærheden af tårnet.
Klaus foreslog at der fremover inddrages 2-3 medlemmer til nogle småopgaver, som så bliver
”orienteringssager” på møderne.
Kirkekaffe er en rigtig god ide. Menighedsrådet har ansvaret for kaffe/te og graverne for evt. tilbehør.
Eva og Birte fordeler ansvaret efter gudtjenestelisten frem til 30.06.18.
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