Menighedsrådsmøde dagsorden/referat 07-06-2018 kl. 17.00
hos Martin
Indkaldte/Fremmødte: Anne-Marie Nybo Mehlsen (AM) - Martin Pedersen (MP) - 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:
1. Nyt fra formand (MP)/Siden sidst overordnet
Mail modtaget og overdraget til valgbestyrelsen.
 Ny valg 2018 til menighedsråd 2 / 4 år
Vi skal holde valg i år. Iris har fået dette af Martin. Husk at
det skal offentliggøres den 2/9 og den 9/9-2018. Med på
det næste møde i august 2018.


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.

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

Arne fortalte om, at Kirkehøjskolens repræsentantskab
gerne vil arbejde for dette sammen med de 6 sogne. Birgit
fortæller, at den nye sognemedarbejder vil arbejde med
dette. Sekretær Marianne Piil holder styr på sogn.dk
Kirkekulturmedarbejder tager sig af andet PR-arbejde.
Anne-Marie fortæller om Church desk i forhold
hjemmesideløsning der kommer mere på næste møde.
Der indhentes andre tilbud, før beslutning tages. AM sender
mail med prisen for Church desk. Evt. selv lave en
hjemmeside, som Laila fører og opdaterer. Sogn.dk skal vi
have.
Det er ikke hensigtsmæssigt at oprette en hjemmeside selv.
En googlesøgning på Kværkeby Sogn vil koste 500 kr./mdr.
Opsigelse af Sogn dk 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)

Lis har holdt møde med Kenneth, om hvor de kan stå. Der
laves en skriftlig aftale med ham, om bl.a. hvem gør hvad og
hvornår. Og hvad er udgiften for kirken?
 Kenneth spørges, om han vil stille et stade op og passe
det selv.
 Forsøgsperioden vil være 1 år og vi vil herefter tage
beslutning om, om vi skal gå mere ind i arbejdet med
bierne.

 Menighedsmøde for sognet

Vi foreslår 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.

 Kirkesanger optaget på fri solosang

Kirsten Lybecker har søgt om tilskud til fri solosang i
Roskilde med opstart i august 2018. Hun vil høre, om vi vil
dække transportudgifterne og måske tid til denne ekstra

tjans. Selve kurset koster ca. 4.000 kr.
Vi dækker hendes transportudgifter og deler de 4.000 kr.
med Vigersted menighedsråd.

2. Nyt fra præst (AM)
 Adgang til FLØS

 Kirkehøjskolen i efteråret 2018




Minikonfirmanderne

Arrangementer i foråret 2018, bl.a.
Gudstjenester og Kirkekaffe

Mail fra AM den 5/5-2018. Er der andre end AM, MP og
Bent, som skal have adgang til dette?
Det er kun AM, MP og Bent, som skal have denne adgang.
Se folderen, der ligger i våbenhuset.
Genoptryk af folderen er sket.
Minikonfirmanderne skal også i gang. Forløb med afslutning i
slutningen af maj 2018. 1 og 2 klasser involveres i et projekt.
Dette skal gerne i gang her i midten af maj og med afslutning
i juni.
Tilbagemelding af skærtorsdagsmåltidet:
 Skal vi have dette hvert år? Eller skal vi veksle mellem
dette og en almindelig skærtorsdagsgudstjeneste?
 Evt. kun nadvermåltidet som en speciel ting.
 Skal med på dagsordenen på januar-mødet.
Vi ønsker at prøve noget nyt og dette skal være på plads
inden januar 2019.
Fredag den 22. juni 2018 sangkomsammen for alle også
rådet og de nye medarbejdere. VIGERSTED KIRKE.
Anne Marie har sendt mail ud den 7. maj 2018. Husk at
tilmelde dig.
Forslag til arrangementer:
Iris forslog Hella Joof. Bjørn Thomasen (han har skrevet
bogen ”Kampen om de danske sjæle”) kom også på tale.



Kor

Onsdag



Babysalmesang

Torsdag



Konfirmander

Dette kommer først på plads i august 2018.

3. Nyt fra præstegårdsudvalg (AM)

4. Nyt fra kirkeværge (GP)
 Lys på kirken

Måling af radon i præstegården viser, at det ikke ser så
godt ud.

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

 Kirkesyn den 25. maj 2018

Birgit nævnte de forskellige ting, der er noteret i
Kirkeprotokollatet.

 Kalkning af kirken

De er færdige med at kalke kirken.

 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.

 Kirkevej 37

Status ved AR og MP.
Martin rykker for svar fra Provstiet

 Menighedshus


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

MUS er afholdt, mens Arbejdsmiljødrøftelse bliver taget op
løbende.

Anne-Marie arbejder på at få den færdigt.

 Træer på kirkegård

7.

 Lukket punkt

Er gennemgået på mødet.

Nyt fra kasserer (UW) - Økonomi/Regnskab

Budget 2019 skal behandles. Det er modtaget fra Bent den
8/5-2018 og et nyt den 15/5-2018.
Kværkeby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68692628, Budget
2019, Bidrag budget afleveret d. 15-05-2018 08:57.
Budgettet blev godkendt.
Uwe har lavet et regneark over udgifterne, når de begynder
at komme vedr. menighedshuset.

8. Næste møde
Møderække for 2. halvår 2018 femsendes medio
august 2018.

Alle møderne starter kl. 17.00 og er i Kværkeby Kirke, hvis
ikke andet nævnes!

9. Evt.

AM fortalte om Rasmussen Skilte med hensyn til

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.

fremstilling af præstetavler. Annette har fået papiret om
det.

