Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag den 20. marts 2018 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 22/02 – godkendt
3. Siden sidst:
a. Formanden – ikke tilstede
Lone refererede fra det ”forberedende budgetsamråd 2019”. Senest i 2020 skal gravminder
(fredede sten) gennemgås alle tre steder. Man kan få hjælp af 1 fra museet.
Menighedsrådet deltager også besluttede vi. (vinteraktivitet i 2019)
Graverne har modtaget tidsreg. skemaer.
b. Kassereren – intet
c. Kontaktperson. – ikke tilstede
d. Aktivitetsudvalg
Foredrag med socialpædagog Claus O. Søndergaard havde 67 deltagere (flot fremmøde)
Tæbring klokkestabel jubilæum d. 25/4. Christian bestiller kirken og sørger for projektor og
lærred. Foredragsholder spiller selv. Eva og Bodil hjælper Gitte med det praktiske.
e. Præsten
Christian kommenterede, at der havde været 28 kirkegængere i Rakkeby i søndags. Der
var en god dialog over kirkekaffen.
Han starter et børneråd op, bestående af minikonfirmander og konfirmander. Han forventer
også, at der deltager nogle få forældre.
Formål: at aktivere børnefamilier og give indflydelse på gudstjenesterne.
Glædelig nyhed: Maria er gravid og skal føde til august, hvorefter Christian skal have
barselsorlov. Vi ønsker tillykke!
f. Kirkeværger
(Karby Kirke)
Ellen afleverede fugtmåleren (i sin kasse) til Rakkeby kirke.
Gelænderet i venstre side til sideskibet er løs (Ellen)
Ellen arbejder videre med at søge midler i ”Tilgængeligheds puljen” til den flisebelagte sti.
(Tæbring kirke) – der er bestilt kalkning. Der bliver plantet lidt nyt, hvor der har været
træfældning.
(Rakkeby kirke)
Vi har igen fået lov til at slå græsset udenom kirken (af Ruth Dam)
Kan det være en idé at købe jorden?
Varmen virker.
4. Regnskab 2017 v/ Bodil Pedersen
Regnskabet for 2017 blev grundig gennemgået:
Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25752910, Regnskab 2017,
Afleveret 19-03-2018 10:27
Fordeling af el-udgifter mellem kirke og graverbygning tages op (Eva). Evt. bimåler i
Karby i graverhuset. (moms fradrag)
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5. Karby Kirke
- Kirkeskib - Indvielse den 23.09.18. ifm. høstgudstjenesten.
- Kalkning - Arkitekten er i gang men mangler rapporten fra kalkningstjenesten, for at
kunne udarbejde udbudsmaterialet.
6. Konfirmation. 1 samlet eller som nu ?
Præsterne forslår at vi holder én samlet konfirmation, da der undervises i fællesskab og
samhørighed. Vi beder også menigheden om at samles i kirkerne og ikke kun bruge
kirken i sit eget sogn. Det er også mange højmesser ”at bruge” til konfirmationer”. I år er
der 5 stk.
Det blev drøftet, og der var flertal for at bakke op om forslaget.
7. Næste møde
Kirkesyn
8. Evt.
Undersøge om de ansatte mangler nogle informationer fra den digitale arbejdsplads, idet
de ikke har adgang til at læse menighedsrådets post. (Klaus)
Kursus 10.04 om kirkegårdens fremtid 19.30. Tilmelding til Lone senest 5/4.
Bodil undersøger, om vi skal give et fælles telegram fra Sydvestmors pastorat til
konfirmanderne.
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