Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag den 20. november 2018
Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 22/10 – godkendt
3. Siden sidst:
a. Formanden
Anne Damsgaard, Karby er ny omdeler af Kirkebladet.
Der er nedsat et udvalg til at udarbejde et oplæg til vedtægter til en samarbejdsaftale gældende alle
menighedsråd i Morsø Provsti.
Vi har modtaget flg. fra provsten:
Som bekendt er Christian Berwald bevilget orlov fra den 8.januar – 27.maj 2019.Christian fortæller, at
Arne Silkjær vil undervise konfirmanderne – og Benedicte konfirmere til foråret.
Kirkebogsføring vil blive foretaget på kirkekontoret i Nykøbing. Og en vikar skal ikke deltage i
menighedsrådsmøderne Biskoppen har derfor besluttet, at en vikar skal ansættes i en 50% stilling,
som fortrinsvis skal dække gudstjenester og kirkelige handlinger.
Jens F. Munksgaard har sagt ja til at være vikar i stillingen fra 8.januar 2019
Klaus undersøger om det påvirker vort lønningsbudget for 2019.
b. Kassereren – Vi skal legitimere os overfor Jyske Bank. Finn sender mail til os.
c. Aktivitetsudvalg, intet
d. Præsterne – intet
e. Kirkeværger
(Karby Kirke)
(Tæbring kirke)
Vedligeholdelse af den indvendige kalkning kan først påbegyndes efter fugning i 25 cm dybde.
Varmekonsulenten udarbejder en rapport med løsningsforslag til opvarmningsmuligheder.
(Rakkeby kirke)
4. Honorar
Navne og kontonumre til udbetaling af skattefri godtgørelse til kirkeværger og kontaktpersoner til Finn.
5. Flytning af jordiske rester
Resterne fra gravsted nr. 142 (fra 1998) ønskes flyttet til Bov efter ønske fra familien. Da det er en
kistegrav, er det biskoppen i samråd med embedslægen, som beslutter det.
Klaus informerer familien.
6. Konstituering

a. Formand, Klaus Mogensen
b. Næstformand, Ellen Weisbjerg
c. Kasserer, Finn Schmidt Knudsen
7. Næste møde – tirsdag 8.januar 2019, fastlæggelse af årets møderække. Husk at koordinere med de øvrige
menighedsråd.
8. Evt.
Eva arbejder videre med ”Alle kirker synger” til august 2019 med Ingrid Stümer, m.fl.
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