Referat af menighedsrådsmøde
Torsdag den 22. august 2019
Mødedeltagere

Fraværende

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

1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt
2. Godkendelse af referat af 03/06 – godkendt
3. Siden sidst:
a. Formanden
Lørdag 14.09.19 besøg fra menighedsråd fra Døstrup og omegn, hvor de bl.a. besøger Tæbring Kirke,
og skal høre om Landsbyen de 7 sogne og relationen til kirkelivet. Henrik og Poul Erik Olsen deltager.
Finn og Klaus deltager på budgetsamrådsmøde d. 4. september.
b. Kasserer – det blev besluttet, at Finn fremover skal give en kort orientering om udgiftsposterne siden
sidste møde.
c. Kontaktperson – Aftalen med Michael, som er ansat i jobrotation, er forlænget med perioden fra
01.07.19 til 29.12.19
d. Aktivitetsudvalg
Der deltog 103 til ”Sang og Musik” i Tæbring kirke i starten af august.
Af kommende arrangementer kan nævnes: Sogneudflugt til Viborg 20.09.19 og ”Musik og billeder” i
Agerø Kirke 09.10.19
Der henstilles til at informere om udflugten, da det ikke kan nå at komme i næste blad.
e. Præsterne – Der har været besøg fra Jammerbugt provsti.
f. Kirkeværger
(Karby Præstegård) – Faktura vedr. reparation af kvist er godkendt. Tagvinduet er ikke utæt. Karen
Margrethe holder opsyn med den ubeboede bygning.
(Karby kirke) – Redskabsskuret er malet nu.
Messe haglet er udlånt til Kirketekstil udstillingen i Heltborg.
(Rakkeby kirke)
Elforbruget aflæses fortsat hver måned indtil primo februar 2020. Forbrug på 50-60 kwh er meget
fornuftigt
(Tæbring kirke)
Arkitekten har været på besøg vedr. stolerækkerne.
4. Gennemgang af regnskab 30.06.19
Kommentarer:
Regnskabet blev drøftet og der er flg. spørgsmål, som vi ønsker uddybet af Bodil Pedersen.
Hvad dækker flg. udgiftsposter over
40. Kirkegården:
Pkt. 223110 ca. kr. 55.000,Pkt. 227040 ca. kr. 5.700,Pkt. 80.512310 kr. 67. 586,- er det foreløbige udgifter til tårnet?
5. Rakkeby Kirke
Højtalerne, som er i Redsted kan bruges ved f.eks. begravelser med mange deltagere.
6. Tæbring Kirke
Ryglænet i stolerækkerne smitter af på tøjet, da de er malet med linolie. Birte får et overslag over lakering
af disse. Indkøb af ekstra hækplanter kr. 2.625,- er godkendt.
7. Karby Kirke
Opstilling af stillads ifm. tårn-arbejdet bliver dyrere end antaget, da der skal pilles flere sten ud end
forventet.
Klaus får tilbud fra entreprenør til at forbedre drænet fra P-pladsen overfor kirken, da nabogrunden bliver
oversvømmet.
8. Præstegården
Vi afventer præstesituationen.
9. Ny præst
Menighedsrådet stemmer for forslaget fra provstiet vedr. egenfinansiering af 50% præstestilling med
fremsendte fordeling efter andel af ligningsmidler.
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10. Rammeaftaler i provstiet
Vi tiltræder den fremsendte rammeaftale og de omtalte projekter.
Efter en gennemgang af de enkelte projekter fremfører vi 2 kommentarer:
Beløbet til Teatersalsgudstjenesten anser vi for høj. Vi foreslår, at man anmoder stiftet om at bidrage til
”Kirkebussen/Kulturmødet”
11. Samarbejdsaftale vedr. regnskabsfører i provstiet - godkendt
12. Næste møde er flyttet fra 23.09.19 til tirsdag 24.09.19
13. Evt. – intet
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