Referat af menighedsrådsmøde
Mandag den 15. maj 2017 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

Klaus Mogensen, Ellen Weisbjerg, Henrik Mørch-Nielsen, Kirsten MørchNielsen, Finn Schmidt Knudsen, Annette Hanskov, Eva Pedersen, Gitte
Søndergaard og Bodil Hansesgaard
Johan Neergaard Gregersen

1. Godkendelsen af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 15/03-2017 - godkendt
Vi har 490 timer ”tilgode” hos jobcenteret. Graverne ønsker at bruge timerne, når de har et større
projekt i gang. Der er ikke nogen deadline.
3. Siden sidst
a. Formanden
Fælles kalkning af kirker i provstiet er droppet.
Præstegården skal energimærkes, hvilket er et pålæg fra provstiet.
Der er kommet en bog vedr. offentlige valg i fremtiden, herunder menighedsråd.
Personregistrering i de 3 sogne er udsendt til alle til orientering.
Kvartalsrapport for 1. kvt.2017 blev kort gennemgået. Vi har spørgsmål til Bodil Pedersen
på næste møde. Det drejer sig om 21-konto: 223010 og 40-kontiene: 223010 og 223140.
b. Kassereren – Finn har nu alle bilag til forsikringen vedr. skaden i Tæbring. Klaus sender
specifikation til selskabet.
c. Kontaktperson – intet
d. Aktivitetsudvalg
Der er ikke planlagt nye aktiviteter siden sidst. Der er bevilget penge til kørestolsbrugere til
diverse arrangementer.
e. Præsten
Forespørgsel om tilskud på kr. 5.000,- fra aktivitetsudvalget til færgen. Der skal afholdes
gudstjeneste som optakt til Karby byfest den 28/6/17. Tilskuddet blev bevilget.
Det praktiske ang. færgegudstjenesten skal med på næste møde.
Der er ønske om at købe salmebogstillægget, ”100 salmer”. Pris og antal undersøges,
(Benedicte)
Pilgrim Mors starter 21.05 og slutter med gudstjeneste og koncert i Karby kirke d. 27.05.17
f. Kirkeværger
(Karby Kirke) – intet
(Rakkeby kirke) – intet
(Tæbring kirke) – Kirkeklokken ”vipper og hopper”, da træet i klokkestablen har givet sig.
Der ringes derfor kun, når det er nødvendigt. Der sker løbende en ”efterspænding” og der
skal være syn igen om 1 år.
(Karby præstegård) – intet
4. Møde med provstiet
Som forberedelse til udarbejdelse af budget for 2018 er vi (Sydvestmors pastorat) indkaldt til
møde i provstiet den 31.05.17 kl. 19.30-20.30. Vi drøftede kort arb.gruppen, ”Folkekirken og De 7
sogne” ift. vort menighedsråd samt de andre menighedsråd. Vi savner emnet som et punkt på et
kommende møde. Det tages op efter den 31.05.17.
5. Gennemgang af syn
Synsrapporterne blev gennemgået. Klaus tilretter dem og sender dem til os til gennemsyn.
Derefter underskrives de og sendes til provstiet senest 23.05.17 (2 uger efter syn)
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6. Bortkommet gravsten i Karby
Klaus fortalte i hovedtræk sagens forløb. Det blev besluttet et udsætte punktet til næste møde og
Klaus sender os ”sagens akter”, så vi har noget at forholde os til.

Pkt 7 – 12 blev udsat til næste møde

13. Mødedatoer
Næste møde er 01.06.17.
Klaus sender os materiale vedr. pkt. 11 og 12

14. Evt.
Familiegravstedet ”Morsing” i Tæbring tages op på næste møde.
Eva undersøger, hvilke regler der gælder for fredede sten. Gravstedsejeren kontaktes vedr. fremtidig
vedligehold af Birthe.
Henrik gjorde opmærksom på, at der måske skal købes nodebøger til salmerne i salmebogstillægget.
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