Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Menighedsrådsmøde den 1. juni 2016, kl. 19:00 i Kirkehuset, dagsorden:
Fraværende: Mogens, Henning, Karin.
ÅBENT MØDE

25/2016:
Dagsorden.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Godkendt
26/2016:
Orientering:
Orientering om nyt fra
1. Kirkeministeriet: Intet nyt
2. Haderslev Stift: Besigtigelse fra Stiftet, der anbefaler at tårnets fuger repareres. Finansiering
drøftes på et senere tidspunkt.
3. Vejle Provsti:
Diakonipræst. Stillingen ændret til 60%. Pr. 1.5.2016 og ophører 31.8.2017.
Vejle Provsti indkalder oplysninger vedr. det kommende valg til menighedsrådsvalg.
Stig fremsender oplysninger til Vejle Provsti.
4. Kirkeværge.
Tårnfuger – drøftet under punkt. 2.
Arkitektguide; fotografering af kapel. Henrik Stjernholm arbejder på at oprette arkitektguide,
der skal ende op i oprettelse af app og bog. Han forespørger om tilladelse til at få billeder af kapellet. Hans Peter fremsender svar til Henrik Stjernholm.
5. Kasserer. Orientering om regulering og fordeling af moms mellem momsfritagne/ – pligtige,
aktiviteter, bygninger og arealer. Dokument vedr. beregning af delvise momsfradragsprocenter
2015 underskrives og indsendes til PWC revision sammen med tilhørende bilag mv.
Lars orienterer om diverse problemer vedr. lønindberetning mv.
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6. Aktivitetsudvalget.
"Svantevit"; forår 2017 evt. 26-3-17. Stig arbejder videre med evt. eftermiddagsgudstjeneste.
H.J. Østerby; konfirmander 5-4-2017. Aftalt.
Konfirmandindskrivning 3 og 4-10-2016.
Personaledag/teambuilding; udvalg nedsættes. Anne Kathrine, Else Marie fra personalet, Else
og Hans Peter fra menighedsrådet. Else indkalder til første møde.
Sogneudflugt drøftes på møde i aktivitetsudvalget 31.8.2016.
Forslag fra Stig – fortælling og film omhandlende Luther over 3 aftener 1, 8 og 22. februar.
Sidste aften med film.
7. Fra arbejdet på kirkegården og i skoven.
Stibelægning. Der er modtaget 2 forslag . Der foreslås grusbelægning og med hhv. kantbegrænsning af plast eller brosten. Der indhentes tilbud, hvor der lægges brosten som kantbegrænsning.
Den opståede revne i kapellet er blevet repareret.
Der opsættes kroge til redskaber v. kapellet.
27/2016:
Eventuelt: Det er fortsat muligt at sende Stig tilbagemelding vedr. arbejdet i menighedsrådet til
brug ved orientering i Egtved Posten vedr. det kommende valg.
Sagsfremstilling:
Beslutning:

28/2016:
Underskrift:
Underskrift af referat af 01.06.2016.

Mødedatoer kommende møder:
torsdag 11. august
tirsdag 6. september
onsdag 5. oktober
torsdag 3. november
Mødestart: kl. 19:00.

