Drøsselbjerg menighedsråd
Menighedsrådsmøde

Dato: 28- 3 -17 kl. 19.00

Formandens initialer: HH

Dagsorden

Afbud fra:
Til stede:
Referent:

Inger, Ronny, Birgit, Marianne,
Myrna, Ib, Jakob, Merete, Henriette, Lars, Bente
Henriette

1.
Godkendelse af dagsorden
2. Til beslutning:
2a.: Ny konstituering
2b: valg af person til
aktivitetsudvalget.
2c.; Ny aftale med Leif Juhl

Godkendt

3.
Orientering fra kasserer
3a: Budget 2018
3b. Diverse overdragelse

4.
Orientering fra formanden
4a: Orientering om mail
4b: orientering fra fællesmøde
4c: Årshjul
4d: Hjemmeside
4e: Klager
4f: IT-regler

5.
Orientering fra sognepræsten
Dagsorden/referat nr. 1

2a. Berit har ønsket at udtræde af menighedsrådet.
Det betyder at 1 suppleant bliver Ronny Hald.
2. suppleant bliver Lars Rasmussen.
3. suppleant bliver Myrna Hansen
2b. Lars Rasmussen er valgt til ny repræsentant til aktivitetsudvalget sammen med Ronny Hald.
2c. Der er lavet ny kontrakt med Leif Juhl, som indbefatter
udseendelse af regninger og leje af maskiner.

3a. Vi har fået bevilget 694945 kr.til drift ramme til 2018
Der skal laves budget på møde 25 april
3b. Vi skal være opmærksom på de sidste ting som mangler
at blive flyttet til kasserer Bente
3c. Vi stopper med at støtte DSUK,Dansk sømands og
udlandskirker, Bente sender brev til dem.

4a.
Der afholdes møde for formand og kontaktperson 11. april, vi
deltager. Henriette tilmelder.
Kirkeværgen deltager i møde 5. april. Og er tilmeldt.
Vi har fået tilladelse til at afholde fælles gudstjeneste med
Bregninge/Bjergsted.
Der er kommet nye forslag om vedligeholdelse af hække ved
gravsteder, vi ønsker umiddelbart at bruge modul 1, tages op
til beslutning på møde 25 april
4b. Se referat fra fællesmøde. Mødet var rigtig godt og vi ser
frem til samarbejdet.
Myrna og Henriette er valgt til at være med til at arrangere
kirkefrokost d. 18 juni til fælles gudstjeneste
4c. Henriette laver forslag til årshjul til beslutning på møde 25
april.
4d. vil holder møde i næste uge om forslag til hjemmeside for
Drøsselbjerg kirke.
Der holdes menighedsrådsmøde 4. april kl. 19
4e. Vi får desværre klager, som vi selvfølgelig svarer på helt i
overensstemmelse med regler og med provsten.
4f. Henriette ligger mails i mapper og får hver
menighedsrådsmøde sletter vi ikke relevante mail.
Der er 3 der skal konfirmeres i år i Drøsselbjerg 7 maj.
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6.
Orientering fra kontaktperson
Nye afregningssedler
7.
Orientering fra medarbejder
8.
Orientering fra kirkeværge
8a. Gelænder
8b: kirkebøsse

9.
Kommende arrangementer
9a: Kirken i sommerlandet.
9b: Høstgudstjeneste

10.
Punkter til næste møde

Der er lavet nye afregningssedler som fremover ligger i
kirken.
Jakob undersøger takster nærmere og punktet tages på til
beslutning på næste møde
Intet nyt

8a. Der er talt med smeden, afventer svar retur.
8b. Kirkebøssen er solgt, Kirkeværge undersøger
muligheden for at fremskaffe en ny/brugt.
8c.Kirkeværge undersøger mulighed for automatisk luk på
kirkelågen.
8d. Ordensregler ved kirkegården skal revideres.
8e. Kirkeværge efterspørger alterduge.
9a. Kåre Johanesen kommer i uge 27 d. 6. juli med ”Den
undertrykte Luther”
Vi undersøger priser på nogle kor/musik til uge 29 og 31 til
møde 25 april.
9b. Der arbejdes på en udendørs høstgudstjeneste med
ønske om at inddrage Mullerup.
9c. 29. okt Teatergudstjeneste – alt er på plads
9d. Der arbejdes på fælles personaleudflugt for de 3
menighedsråd.
9e: Sogneudflugt. Der ligger nogle forslag som der arbejders
videre på i aktivitetsudvalget. Forslag til dato er 27 august.
Menighedsrådsmøde 4. april
- Hjemmeside
- Fastsættelse af takster til vikar kirkesanger
25 April
- Budget 2018
- Årshjul
- Ordensregler ved kirkegården
- Beslutning om vedligeholdelse af hække

,,

11.
Evt.
12.
Lukket møde

Mødet slut kl.:

Dagsorden/referat nr. 1
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, den

Henriette Hald

Jakob Johansen

Bente Grunth

Ib Hansen

Inge Olsen

Merete Raben
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