Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag den 21. august 2017 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelsen af dagsorden - Godkendt , og drøftes emnet: Visioner under evt.
· Punktet tages med på mødet i oktober
· NB! Mette Mosgaard vil gerne hjælpe med at arbejde med visioner og økonomi
2. Godkendelse af referat af 01/06-2017 – godkendt
· Kirkesangbogstillæg/100 salmer tages op, når Benedicte er tilstede igen (oktober)
3. Siden sidst
a. Formanden
Finn Knudsen og Klaus deltager i budgetsamrådets møde den 4.09.17 i Kirkegade, Nykb.
Klaus informerede om status på antal af ansøgere til præstestillingen.
Der er møde i Redsted 13.09.17 kl. 16.30
Vi har fået tilbud om luftfoto, ikke noget behov for det.
b. Kassereren
Vi gennemgik regnskabet for 1. halvår.
c. Kontaktperson. Intet
d. Aktivitetsudvalg
Udvalget har evalueret de mange arrangementer/aktiviteter.
Der er bevilget kr. 1.000,- til ansøgning fra ”ældreklubben” ved Hvidbjerg Plejehjem.
87 deltog for nylig i ”Alle kirker synger” i Rakkeby.
Kirkevandringerne har været en stor succes. Der er allerede noget lign. i støbeskeen til
næste år.
Næste arrangement: søn. 03.09.17 Gudstjeneste og foredrag med ”Danmarks mindste
mand.”
Derefter kommer advents-/jule arrangementer.
Husk: 22.10.17 har Anne Holch 25 års jubilæum. Gave dertil tages op på næste møde.
Økonomi: restsaldo på ca. kr. 20.000
e. Præsten- intet
f. Kirkeværger
(Karby Kirke) – Arbejdstilsynet har givet stor smiley.
(Rakkeby kirke) – Ejeren har jord ved kirken skal lejes ud, så graverne skal ikke slå græs
der indtil videre.
(Tæbring kirke) –Klokkestablen er stabiliseret.
4. Ansøgning
2 unge piger (den ene fra lokalområdet) har ansøgt om støtte til deres ophold/projekt vedr. frivilligt
arbejde med børn på Filippinerne. Afslag. Aktivitetsudvalget gemmer dog deres ansøgning.
5. Automatisk ringning i Rakkeby
Det har vist sig, at der ikke er strøm nok til installationen. Det vil betyde en merpris på ca.
kr. 35.000 + moms. Ærgerligt at Lars Pedersen ikke havde undersøgt det ifm. afgivelse af
tilbuddet, så vi havde haft det med i ansøgningen. Der skal skydes et kabel til kraft under
jorden fra graverhuset til klokkestablen.
Nationalmuseets arkæologer skal derfor kontaktes, inden vi går videre. (Gitte)
Lone giver håndværkerne besked.
Gitte kontakter Bodil Pedersen for at afklare, hvilket beløb, der er bevilget og hensat til
opgaven. Iflg. årsregnskabet 2016 under Menighedsrådets forklaring står der kr. 150.000,-
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6. Karby præstegård
Dæksel i gårdspladsen er repareret. Terrassen er olieret.
Vi afventer tilbud fra Morsø Have & Anlæg på træfældning.

7. 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?
8. Næste møde er 20.09.17
9. Evt.
Der er brug for frivillige til at hjælpe til i ”Kirkebussen” under kulturmødet 2017 i weekenden.
Vi startede så småt på emnet: Visioner
Flg. blev nævnt: Brug af kirker ? , Grænser mellem sogne og kirker er blevet mere udviskede.
3 menighedsråd i fremtiden ? Økonomi ? Visioner om de fysiske kirkegårde ?
(Et spændende emne)
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