Referat af menighedsrådsmøde
Mandag den 18. februar 2019
Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 08/01 – godkendt
3. Siden sidst:
a. Formanden
Der er nedsat et udvalg til at udfærdige en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med den
arbejdsfunktion, som Bodil Pedersen regnskabsfører har.
b. Kasserer – intet
c. Kontaktperson – Der afholdes MUS-samtaler med de 3 gravere. Øvrige ansatte har fået samme
tilbud. Der afholdes sygefraværssamtale med Lars. APV er gældende t.om. 2019.
d. Aktivitetsudvalg - intet
e. Præsterne – Indkøb af bog fra Høsterkøb menighedsråd som inspirationskilde til vort videre arbejde
især indenfor gudstjenester.
f. Kirkeværger
(Karby Præstegård) – Reparation af kvist over terrassen og udskiftning af 1 velux vindue
igangsættes. Karen Margrethe kontakter murer og tømrer).
Reparation af kælder (overslag ca. kr. 17.000,- +moms) afventer til efter ansættelsen af den nye præst
(50%): Lone køber 40 stk. frokosttallerkner.
(Karby kirke) – intet
(Rakkeby kirke) – Midtmors Maler (Kirsten) stopper. Gitte kontakter hende for at høre, om hun forsat
vil sørge for den årlige vedligeholdelse af dørene i de 3 kirker.
Henrik undersøger muligheden for højtalere i stedet for en mikrofon løsning.
(Tæbring kirke)
Den nye olietank skal afskærmes, når den installeres i kapellet.
4. Kirkegårdsplan, Tæbring
Der arbejdes videre med kirkegårdsarkitektens forslag til kistegrav i plæne fra 2013.
Vi fastholder hækkene, da de er af ”nyere” dato.
5. Kirkegårdsplan, Rakkeby
Der arbejdes videre med kirkegårdsarkitektens forslag til kistegrav i plæne fra 2013. Der arbejdes videre
med kantsten og græs helt op til kanten, så der bliver mindre areal med grus.
6. Kirkegårdsplan, Karby
Der arbejdes efter kirkegårdsplanen fra 2017. Der arbejdes videre med et forslag om at omlægge afd. D til
naturkirkegård. (Finn og Ellen). Ligeledes med forslag om etablering af urnegravpladser med 5 cirkler m. 5
sten og planter, (”kunst på kirkegården”) (Lone og Ellen)
Alt sammen spændende tiltag på vore kirkegårde.
7. Næste møde – 25.03.19
8. Evt. - intet
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