Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 20. september 2018 i konfirmandstuen

Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 22/8 – godkendt
3. Siden sidst:
a. Formanden
Budget samrådsmøde: vi er bevilliget samme grundbeløb som i år, samt ekstra bevilling til tag
på nordsiden + luger til Karby tårn. Der arbejdes stadig på et fælles edb-program til regning og
kirkegårdsstyring. Samarbejdsaftale på tværs af M-råd arbejdes der på. Provstiet sender et
oplæg ud.
b. Kassereren – intet
c. Kontaktperson.
Graverne har været til møde hos Bodil. Forventningsafstemning blev drøftet.
Medarbejdermøde afholdes 14.12.18 kl. 9.30. Der skal vælges en kirkegårdsværge, i
stedet for Johan. Karen Margrethe blev valgt. Lars Lundgreen flytter til Hurup (organist).
Tlf. skal rettes i kirkebladet.
d. Aktivitetsudvalg
Thisted drenge/mandskor kommer i Karby kirke 12.12.18 kl. 19.
e. Præsterne
Der er valgt 2 personer til at sætte aktiviteter i gang ifm. skole-kirke samarbejdet. Eva
kontakter de øvrige menighedsråd angående opkrævning af gravkastning til kr. 1.700,Lørdagsdåb bliver 1x kvt. Det er Ok, at der mandag aften afholdes bøn i bevægelse i Karby
kirke.
f. Kirkeværger
(Karby Kirke)
Der har været 1 års aflevering af redskabshuset. Udv.malerarbejde mangler ellers
godkendt.
(Tæbring kirke) mangler godkendelse fra stiftet vedr. fjernelse af bænke. Klokkestabel
skal vedligeholdes med linolie. Tømrer Kurt Justesen kontaktes. Eva rykker for
færdiggørelse af bænken til diget. Finn sætter hylder i glasskabet og fjerner glasset, så det
kan bruges til opbevaring på forsvarlig vis. Der sættes et glasfad med sand og lys i
døbefonten, når kirken ikke er i brug.
Ansøge 5%midler i 2019 til udskiftning af olietank. Ca. 12.500,(Rakkeby kirke)
Godkendelse af kr. 107.000 anvendes til udv. Maling og udskiftning af sternbrædder.
Varmen er ved at fungere nu, Der udskiftes 7 varmeregulatorer.
4. Godkendelse af revisionsprotokolatet
Gennemgået og underskrevet.
5. Godkendelse af budget 2019
Gennemgået og underskrevet.
Karby-Tæbring-Rakkeby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 25752910, Budget 2019,, Bidrag budget
afleveret d. 08-06-2018 11:58

6. BARK – næste møde 19.11.18
7. Ansøgning fra Bedre Psykiatri og Kræftens bekæmpelse – afslag.
8.Indvielse af kirkeskib.
Ellen og Karen Margrethe sørger for pyntning i kirken. 9.25 afgang fra Næssund, hvor vi
henter det nye kirkeskib. Gratis færgebillet til alle. Ellen og Benedicte modtager skibet på færgen af
skibsbygger: Sten Zoffmann. Skibet bæres ind i kirken under præludium. Benedicte sørger for det.
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9. Ringetider
Automatisk ringning i Tæbring er indstillet til ”gl. tider”.(kl.8+16)
Kirsten foreslår de ændres til kl. 7 og kl. 19 (morgenbøn og aftenbøn) Eva kontakter Birte, som
ændrer det. Tages op til foråret igen.
10. Næste møde – 22.10.18.
11. Evt.
Gitte efterlyste flere frivillige til næste år i ”kirke bussen” ifm. kulturmødet, hvor der i år, var mange
god foredrag og aktiviteter.
I Heltborg er der udstilling af dåbskjoler og messehagler fra 1.6-1.9 2019.
Forslag om at anvende alm. Kopper i stedet for plast til kirkekaffen.
Henrik har gl. piber fra orgelet i Rakkeby, hvis der er nogle, der er interesseret.

2

