Referat af menighedsrådsmøde
Mandag den 23. oktober 2017 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelsen af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 20/09-2017 – godkendt
3. Siden sidst
a. Formanden
Kommer under pkt. 4+5+6
b. Kassereren (Klaus)
Iflg. kvartalsrapporten pr. 30.09.18 har vi brugt 78,4 %, hvilket svarer til ca. kr. 50.000 over
budgettet. Vi skal være opmærksomme på udgifterne resten af året.
c. Kontaktperson.
Ellen: Der afholdes møde med graver og jobcenter om en evt. ”medhjælper”, som kan
matche de opgaver, som graverne har på denne tid af året.
d. Aktivitetsudvalg
Intet nyt
Det var en god afskedsfest, der blev afholdt for Anne Holck
e. Præsten
Det er Ok, at kirken varmes op ifm. arrangementet: ”Åndelig medvandring”, som forløber
over 6 gange.
Vi vil gerne investere i ”100 sange”. Spørger de andre menighedsråd, om vi skal være
fælles herom.
f. Kirkeværger
(Karby Kirke) – Gamle mursten fra Rakkeby kirke kan genbruges i tårnet på Karby Kirke
Eva og Poul vil gerne opbevare dem, da de skal ”under tag”. (Klaus og Eva)
Forsikringsskaden og opgørelse heraf tager Ellen sig af, så vi kan få pengene udbetalt.
(Tæbring kirke) – der mangler en kasse til fugtmåleren. Birte kigger i pengeskabet.
4. Ny præst
Der afholdes fælles møde 26.10.17 med de 2 præster og de 2 andre menighedsråd.
Drøfte gudstjenesteliste og ordinationen i Budolfi kirken 29.11.17. m.m.
5. Rakkeby kirke
Der er en lækage i varmeanlægget under orgelet i hjørnet i skibet.
Man har fjernet fliser, hvor der i den forbindelse kom en skakt til syne i gulvet. Provsten var
tilstede. Gitte har underrettet nationalmuseet. Der er optaget video. Lækagen er udbedret
og varmen er OK iflg. Lone. Bodil spørger Hans-Jørgen om han vil fastgøre nogle brædder
ved orgelet. Gitte og Klaus holder møde med Lars Pedersen og arkitekten ang. årsagen til
merprisen. (”ikke strøm nok”, hvilket vi mener, der skulle have været taget højde for fra
starten. (især fra arkitektens side)
Gitte og Finn samler udgiftsbilagene og sender oversigt til forsikring.
Vi søger provstiet om 5%-midler til denne uforudsete udgift.
Automatisk ringning er stillet i bero pga. merudgifter iflg. nyt overslag/budget. Merprisen
udgør ca. kr. 50.000,- . Henrik foreslog at vi skal undersøge muligheden for installation af
elektronisk klokkelyd. Det kan styres via en mobiltlf.
Et firma i Vejle vil gerne demonstrere det u.b. Pris ca. kr. 70.000.
Vi ringer som hidtil indtil punktet tages op igen i januar 18.
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6. Karby kirke
Ellen har undersøgt muligheden for at få ”bygget” et skib. Prisen er ca. kr. 1.000,- + dækning af
transportomkostninger.
”Skibsbyggeren” er fra Østjylland og tilbyder at komme og lave en billedfremvisning af sine
produkter.
Vi tænker, at Næssundfærgen skal tænkes ind i modellen.
Ellen går videre med opgaven.

7. Familien Morsing´s gravsted i Tæbring.
Eva har fået mail fra Susanne Overgård. Gravstedet er fredet som en helhed og ikke kun stenene.
Vi stiller en evt. renovering i bero. Der er forlydender om, at museet og provsten i nærmeste
fremtid kigger på, om der er fredede gravsteder, der kan sløjfes på vore kirkegårde.

8. Visioner - udsat
Lone har lavet en til flere plantegninger over kirkegården.
9. Næste møde er 08.01.18
· Incl. julefrokost/nytårskur
10. Evt.
(Eva) Bænk til diget i Tæbring koster ca. kr. 3.000 – tages op efter møde med jobcenter.
Finn har fået pris på ny løvsuger. Der er bevilget kr. 75.000,- til indkøbet.
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