Karby Tæbring Rakkeby Menighedsråd
e-mail mogenpap@karby.dk; famgregersen@karby.dk; finnsk@mail-online.dk; hanskovkarby@hotmail.com;
ellenweisbjerg@gmail.com; kirsten@mikkelsbakke.dk; mikkelsbakke@gmail.com; sandgaard13@yahoo.dk; chrgitte@hotmail.com; bdhjh@mail.dk; basilkjaer@hotmail.com; lonelean@icloud.com; umfo@karby.dk;abt@km.dk

Menighedsrådsmøde onsdag d. 20/9-2017 kl. 19.00 i konfirmandstuen
Mødte: Klaus, Anette, Finn K, Kirsten, Henrik, Eva, Gitte, Ellen, Lone, Finn O
Afbud: Johan, Bodil, Benedicte, Birthe
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden - Velkomst fra Klaus og dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat af 22/8-2017 – referat godkendt, underskrives næste gang.
3. Side sidst:
a. Formand: Ny præst indstillet, vi venter på godkendelse.
Vi havde en snak om Kirkebladet, som ikke er udkommet endnu. Der blev vedtaget, at den
måtte ud nu, med de ting, der var indkommet, bl.a. om Anna Holcks afsked!
Vi er sammen med de andre menighedsråd om en gave til Anna H.
b. Kasserer: der har været budgetsamråd i Provstiet, vi får et næsten uændret drift budget
OG vi får penge, 1,5 mil. til kirketårnet i Karby og 75.000 til en løvsuger
c. Kontaktperson d. Aktivitetsudvalg: Arrangementet efter høstgudstjenesten den 3. sep. med Dan Jacobsen var
godt, men der var ikke så mange tilhørere, - vi skal huske at få sådanne arrangementer slået
op, bl.a. på de syv sognes hjemmeside – (og bemærke, at man godt kan deltage kun i
foredraget?)
e. Præsten f. Kirkeværger: 1 års afleverings syn på indvendig renovering af Karby kirke den 21. sep.
4. Revisionsprotokollat 2016: Blev behandlet og godkendt uden bemærkninger og
underskrevet.
5. Budget 2018: Blev behandlet og godkendt (Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd,
CVR-nr.25752910, Budget 2018,, Endelig budget afleveret d. 18-09-2017 16:12 )

6. Automatisk ringning i Rakkeby Automatiks ringning i Rakkeby. Gitte gennemgik sagsgangen.
Der er givet tilladelse til at skyde el ledning fra graverhus til kirke, men da fyret og varmen i kirken
ikke virker godt nok (fyr/tæret rør?) undersøges det, om der skal skydes varmerør i samtidig med el
ledning. Varmerør skal ”søges” mellem graverhus og kirke og systemet skal trykprøves!
7. Karby Præstegård Træfældning – der kan måske fældes og ryddes op for ”at få brændet” - Finn O
snakker med Johan
8. Familien Morsings gravsted i Tæbring venter
9. Visioner: der skal findes en aften i januar måned Vi kan både slette og tilføje punkter/lave underpunkter.
Præsterne: Kirkegang, Undervisning, Foredrag, Udflugter.
Graverne: Kirkerne, Øvrige bygninger, Kirkegårde, Udenoms arealer,
Præstegården:
Menighedsråd: Mødeform, Aktiviteter
Sanger:
Organist:
10.Næste møde: 23-10-17
11.Evt. : Lone: Finn K fornyer Lones benzinkort,
Gitte: Ulla Andersen, ( ufa@km.dk ,Tlf.: 51 34 11 75) har spurgt, om der er nogen i vores område, der vil
være frivillig i Familiestøtten,?
Ref.Ellen

