Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 1. juni 2017 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

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

Fraværende
1. Godkendelsen af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 15/05-2017 - godkendt
3. Siden sidst
a. Formanden
En del fra menighedsrådet har været til møde i Provstiet man de 2 andre menighedsråd.
Mette Mosgaard vil gerne hjælpe med at arbejde med visioner og økonomi
b. Kassereren
c. Kontaktperson. Birte og Lone deltager på en FAKK-tur. Lone skal på et
opfølgningskursus i uge 38 (anlægsgartner). Birthe er i gang med at videreuddanne sig
som kirkesanger. Der kan evt. søges refusion dertil gennem Kompetencefonden FAKK.
Personalekurser tages op som et punkt på et kommende møde.
Graverhuset i Karby er forbeholdt personalet og bliver ikke åbnet ifm. pilgrimsvandring.
d. Aktivitetsudvalg
Der var ca. 100 til foredraget med Rikke Nielsen, som var en succes.
Den 22.10.17 har Anne Holch 25 års jubilæum.
e. Præsten
Der er frigivet en ”Kirkesangbog” til kr. 249,-/stk. Benedicte skaffer et eksemplar til næste
møde, samt et af ”100 salmer”
Det tages op som et punkt.
f. Kirkeværger
(Karby Kirke) – Klaus og Finn skal have foretaget en ny prøveopvarmning, da det var for
varmt 1. gang
(Rakkeby kirke) – Hans Rokkjær har garvet gangene op og der er sået græs.
(Tæbring kirke) –Der holdes møde med arkitekten om klokkestabel og klokkeophæng.
(Karby præstegård) – Vandhanen er skiftet i håndvasken. ”Cookeren” skal afkalkes. Morsø
Have & Anlæg skal afgive tilbud på træfældning. Mureren er bestilt til rep. i kælderen.
4. Budget 2018
Bodil Pedersen gennemgik budget: Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd, CVRnr. 25752910, Budget 2018, bidrag budget afleveret d. 30-05-2017 13:47.
Driftsbudgettet er på kr. -100.000.
Vedr. kvartalsrapport for 1. kvt.2017:
Bodil Pedersen undersøger hvad beløb på flg. konti dækker over: 21-konto: 223010 og 40kontiene: 223010 og 223140.
5. Gudstjeneste på færgen
Onsdag d. 28.06.17 kl. 19.Det praktiske blev uddelegeret som flg.:
Kagebagning: Anette, Eva og Klaus
Kaffe: Ellen 2L, Klaus 3L, Kirsten (4 kander)
Te: Bodil (3 kander) og 1 ks. sodavand
Krus og servietter: Ellen
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6. Bortkommet gravsten i Karby
Klaus sender svar til gravstedsejerne, om at vi ikke er forpligtet til at etablere en erstatningssten
og henviser til Ålborg Stift.
7. Karby Kirke og kirkegård
Gravstedsnumre er påført oversigten (Ellen).
Hvis område ”d” skal ændres til at være et ”kiste i plæne” område, skal der ansøges herom.
(d= området foran redskabsbygningen).
8. Kirkegårdsvedtægter
Rettelser er indføjet, så de er klar til at indsende til provstiet (Klaus)
9. Stilletid i Tæbring Kirke
Mandage fra kl. 16.30-17 – (genoptages efter ferien)
Birte introducerede og uddelte et eks. på indholdet for en stilletimerne. Der er gns. 6,2 deltagere
pr. gang. Kirsten er afløser for Birte. Menighedsrådet besluttede, at det skal forsætte året ud.
Derefter tages det op.
10. Kirkevandringer
Datoer og program blev uddelt og Eva orienterede om arrangementerne. Desværre konstaterede
vi, at der står forkerte datoer i kirkebladet. Programmet kan ikke ændres.
11. Ansøgning om midler til Karby, Hvidbjerg og Redsted ældreklub.
Vi behandlede ansøgningen og besluttede at ansøgning til aktivitetsudvalget, da ældreklubben er
et tilbud til borgere fra alle tre menigheder.
12. Brugsaftale ifm. opsætning af shelter på Tæbring kirkes jord matr. Nr. 1aa.
Den blev godkendt og Klaus underskriver og returnerer det fremsendte dokument.
13. Familien Morsing´s gravsted i Tæbring.
Punktet udsættes til næste møde. Forinden tager Birte og Eva ud til provstiet og får afdækket om
gravstedet er fredet? Står der noget / er der stempler i kirkegårdsprotokollen. Er der gældende
regler for ovenstående og i givet fald, hvilke?
14. Menighedsrådets visioner
Punktet udsættes til næste møde den 22.08.17 med flg. punkter fra den faste dagsorden + pkt. 14
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15. Mødedatoer
Næste møde er 22.08.17
15. Evt.
Iflg. Finn er er der fugle i kirketårnet – Johan udbedrer dette
Der afholdes et arrangement, som Arne Silkjær er ansvarlig for børn i alderen 10-15 år, Cool
Teens. Overnatning i Karby Kirke kan kun accepteres, hvis brandmyndighederne har godkendt
det. Arne kontakter Morsø Kommune.
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