Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Menighedsrådsmøde den 6. november 2018, kl. 19:00 i Kirkehuset, dagsorden:
Fraværende: Ingen
ÅBENT MØDE

37/2018
Konstituering
Konstitueret
38/2018:
Dagsorden.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt

39/2018:
Orientering:
Orientering om nyt fra
Kirkeministeriet:
Haderslev Stift:
Vejle Provsti:
Kirkeværge:
Status understrygning
Sikkerhedswire er opsat d. 6/11. Understrygning foretages, med forbehold for vejrliget, over de
kommende uger.
Container til redskaber
Der indkøbes to stk. nye 20 fods containere.
Kirkegårdsplan
Besøg af kirkegårdskonsulenten d.30/10. Kirkegården gennemgået. Henning fremsender ønskede
dokumenter til brug for udarbejdelse af forslag. Forventes i løbet af januar/februar 2019.
Låge til ny kirkegård
Bestilles og laves i eg

Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Fremover vil afhentning ske mod betaling. Stenene køres fortrinsvis til knusning, hvorved
incitamentet i genbrugstanken går tabt. Henning har kontaktet lokal vognmand, som kan foretage
bortkørsel til en billigere pris. Såfremt vilkårene omkring genbrugsgravsten skulle ændre sig, vil det
blive taget op til genovervejelse.
Kasserer:
Kvartalsregnskab 30.09.18 - gennemgået
Budget 2019 – drøftet. Endelig godkendelse den 14. Nov. Kl. 16. Frugtordning i 2019 til
kirkegårdspersonalet.
Status nyt lønsystem – intet nyt
Årligt ”kasseeftersyn” fra revision – 22. Nov.
Aktivitetsudvalget:
Salmesangsaften 13. Nov. – Vin og sodavand og chips – Bente, Henning, Arne
Børnefamiliegudstjenester
Fyraftensang spejder – fakler (hvis vejret tillader det) Henning
Gospel Singers 3.12. – mad til koret – Else, Lars, Anna Marie (17.30)
Offentlig menighedsmøde 25.11. – tapas med tilmelding – Henning bestiller – Kjeld, Arne, Henning
Børne- og ungeudvalget finder selv supplering
Radioens pigekor – det arbejdes der videre med

Fra arbejdet på kirkegården og i skoven:
Træer langs Fyrre Allé fjernes d. 8/11.
Hævning af kroner på træer langs kirkegårdens nordside og trærækken, som adskiller ny- og
gammel afdeling udføres i januar 2019.
Tujaer ved mandskabsbygning erstattes med bøg i 2019

40/2018:
Eventuelt:
Sagsfremstilling:
Beslutning: intet

41/2018:
Underskrift:
Underskrift af referat af 06.11.2018
Mødedatoer kommende møder 2018:
onsdag 5. december

