Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 14-08-2018 kl. 17.00
I Kværkeby Kirke
Indkaldte/Fremmødte: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM) - Gurli Birkholm Petersen (GP) - Iris Henriksen (IH) - Arne
Rugtved (AR) - Uwe Wolter (UW) - Birgit Nielsen (BN) - Lis Mikkelsen (LM)
Suppleanter: Gurli Jørgensen (GJ) - Annette Hansen (AH)
AFBUD: Martin Pedersen (MP)
1. Nyt fra formand (MP)/Siden sidst overordnet
Mail modtaget og overdraget til valgbestyrelsen.
 Ny valg 2018 til menighedsråd 2 / 4 år
2/9 og den 9/9-2018. Med på det næste møde i august 2018.
Der skal laves et oplæg til, hvordan valget skal foregå.


Fælles indkøb af elektriske katafalker, 2 stk. bilag
er medsendt

Vi siger ja tak til at købe en og søger om 5%-puljen til dette.
Provstiet har godkendt vores anmodning om dette.
Regningen skal fremsendes til provstikontoret, der så
overfører pengene til menighedsrådet.

 Opfølgning af vores markedsføring af sognet på
medierne bl.a. hjemmesiden

Afventer oplæg fra Laila og Anne-Marie.
Opsigelse af eksisterende hjemmeside, ordning siges op nu,
da der er 6 mdr. opsigelse på det.
Lailas mailadresse er: lailarhanna@gmail.com

 Forretningsorden til gennemgang
 Retningslinjer for udarbejdelse af forespørgsler
 Tilbud til/fra menighedsrådet
 Liste over Leverandører

Udvalget består af Martin, Birgit, Arne og Annette.
Forslag er sendt til udvalget. Udvalget holder et møde
snarest. Martin indkalder.

 Bier på kirkegården (grøn kirke)

Afventer ny sæson.

 Menighedsmøde for sognet

Søndag den 2. september 2018 efter gudstjenesten. Det er
vedtaget, at vi holder høstgudstjeneste samtidigt. Udvalget
er: Gurli J., Birgit, Iris og Uwe finder dagsordenen. Udvalget
kommer med oplæg.
Lena fra Vigersted spørger, om Nøklerne må opsætte en
bod?



Budgetsamrådsmøde den 23. august 2018 i
Ringsted Ligningsområde

Martin og Uwe deltager.



Ekstra bevilling til provstiudvalget

Der har været et kort møde mellem Asger, Anne-Marie og
undertegnede for at få en ekstra bevilling igennem til
provstiudvalget inden deres møde medio August, se
fremsendte mail.

2. Nyt fra præst (AM)



Minikonfirmanderne
Arrangementer i efteråret 2018, bl.a.
Gudstjenester og Kirkekaffe

Status?
Søndag den 19. august 2018 kl. 10.30, Gudstjeneste med
kirkekaffe bagefter??
Torsdag den 23. august 2018 kl. 19.00, Orgelkoncert med
Mia.
Søndag den 2. september 2018 kl. 10.30, Frilufts- og

Høstgudstjeneste med menighedsmøde efterfølgende
Forslag til arrangementer:
Iris forslog Hella Joof. Bjørn Thomasen (han har skrevet
bogen ”Kampen om de danske sjæle”) kom også på tale.


Kor



Babysalmesang



Konfirmander

Onsdag
Torsdag
Status?

3. Nyt fra præstegårdsudvalg (AM)

4. Nyt fra kirkeværge (GP)
 Lys på kirken

Lis taler med personalet på Lidemark kirkegård om et kors
med lys i mod vest i tårnet.
De gamle projektørlamper forsøges sælges på DBA. Lis tager
billeder!

 Kirkegården
 Kværkebyvej 72

Evt. beboelse af huset inden nedrivningen kan komme igang:
Afholdelse af forbruget mod at ”passe” på huset, indtil vi
kommer videre med menighedshuset. Fra 15. juni 2018 til og
med den 30/9-2018.
I det øjeblik nedrivningstilladelse foreligger, fraflyttes huset
med et samme. Vi skriver en værelseslejekontrakt.
Status på nedrivning af denne bygning.

 Kirkevej 37

Principbeslutning om dette.

 Menighedshus

Status ved AR, BN og MP.



Skal vi ud og se på nogle??

Se på andre menighedshuse

 Vedligeholdelsesudvalget

Udvalget består af Martin, Iris, Arne, Gurli B. og Lis.
Ting under 2.000 kr. besluttes af udvalget.

 Ny lysekrone til ”skibet” i kirken

Uwe har fundet en, som han vil høre prisen på.
Okholm i Tønder laver lysekroner. Nr. 3510 med 16 stk. lys.
Vores har 24 stk.
Uwe arbejder videre med at se på andre udbydere bl.a. med
Tyskland.

 Selve kirken

5. Nyt fra kontaktperson (AM/MP)

6. Nyt fra graver (LM)
 Dødsfaldsfolder
 Træer på kirkegård

Anne-Marie arbejder på at få den færdigt.

7.

Nyt fra kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab

8. Næste møde

Kvartalsrapport 2 fra Bent Slott Hansen er fremsendt
den 5/7-2018 kl. 10.14.

Alle møderne starter kl. 17.00 og er i Kværkeby Kirke, hvis
ikke andet nævnes!
Forslag til Møderække for 2. halvår 2018:
Tirsdag den 14. august 2018
Onsdag den 12. september 2018
Torsdag den 11. oktober 2018
Tirsdag den 6. november 2018
Onsdag den 5. december 2018
Husk evt. punkter til næste møde skal være sekretæren i
hænde senest 10 dage før mødets afholdelse, så det kan nå
at komme ud med dagsordenen.

9. Evt.

