Referat af menighedsrådsmøde
Onsdag den 22. august 2018 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 13/6 – godkendt
3. Konstituering
Ændringer i konstitueringen: Johan Gregersen udgår og suppleant Karen Margrethe Lynggaard
træder ind i menighedsrådet. Vi byder velkommen.
Ny kontaktperson: Bodil Damgaard Hansesgaard
Klaus kontakter provstiet ang. ændringerne.
4. Siden sidst:
a. Formanden
Tirsdag 04.09.18 deltager Finn og Klaus i ”Budget samrådsmøde”
Onsdag 12.09.18 deltager Eva i ”Grøn kirke” i Ålborg fra kl. 9-15: Eva spørger personalet om
evt. deltagelse.
b. Kassereren – Færgegudstjenesten udgiften dækkes med kr. 2.000 fra Karby Byfest og kr.
2.000 fra aktivitetsudvalget.
c. Kontaktperson. – intet
d. Aktivitetsudvalg
Der har været god tilslutning til de seneste arrangementer.
e. Præsterne
Christian og Maria har fået en datter og Christian holder barsel i 14 dage. H.J. Mortensen og
Mette Mosgaard er afløsere. Tillykke !!
”Præste-teams” drøftes i provstiet.
f. Kirkeværger
(Karby Kirke)
Gardiner er hængt op.
(Tæbring kirke) Nomus er kontaktet vedr. skadedyrsbekæmpelse. (hvepse i diget)
(Rakkeby kirke)
Mange småreparationer fra ”ønskelisten” er udført. Gitte ansøger om at anvende restbeløb
til udvendig maling.
5. BARK - intet
6. Tæbring Kirke
a. Indretning – kirkebænke tages ud
b. Åbningstider – kirken vil være ulåst, hvis ringetider og låsetider kan kobles fra/adskilles.
Det formidles, at kirken er åben. Campingbord/lys og madrasser indkøbes, så der kan
overnattes. Middelalderstagerne og dåbsfadet låses inde, hvis kirken forbliver ulåst.
7. Karby Kirke
Der er 1 års aflevering af ”graverhuset” (Klaus)
Restbeløbet ift. det budgetterede beløb forventes godkendt.
8. Indvielse af kirkeskib.
23.09.18. Klaus kontakter TV-Midt Vest.
9. Lørdagsdåb
Det bør drøftes i fællesskab i pastoratet. Evt. tilbyde det 1 x pr. kvt.
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10. Julefrokost
20.11.18 + menighedsrådsmøde. Benedicte og Anette er ansvarlige.
11. Halvårsregnskab – gennemgået
12. Næste møde – 20.09.18. Dagsorden sendes fremover til formændene i de 2 andre
menighedsråd
13. Evt. - intet
14. Evaluering af mødet med provstiet.
Bodil afholder møde med graverne og orienterer herom og afstemmer forventninger til opgaven
som kontaktperson.
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