Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Menighedsrådsmøde den 2. oktober 2019, kl. 19:00 i Kirkehuset, dagsorden:
Fraværende:
ÅBENT MØDE
32/2019:
Dagsorden.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt

33/2019:
Orientering:
Orientering om nyt fra
Kirkeministeriet:
Haderslev Stift:
Vejle Provsti:
Formands ERFA møde
Formøde for budgetudmeldelse
Kirkeværge:
Etablering af urnegravsteder nord for kirken C1-C11 - vedtaget
Nedlægning af 3 gravsteder C27, C28, C29 - vedtaget
Skimmelsvamp i orglet – Henning tager kontakt til konsulenten
Der er indkøbt trædesten og krukker. Henning viste billede af bænk, som indkøbes.
Pigstensbelægning (synsprotokol): vurdere den kommende belægning ved den nye bygning –
derefter indhente tilbud
Antennen på mikrofonen i kirken er brække – tilbud på nyt anlæg ca. 23.000 kr.
Fundet en antenne på nettet til ca. 300 kr.
Kasserer:
Gennemgang af revisionsprotokollat og revisionspåtegning – gennemgået og underskrevet.
Budget 2020. Vi får først driftsramme fra provstiet 8/10, men vi skal drøfte evt. større ændringer/
ønsker til 2020, da jeg snart skal til at arbejde med budgettet. Så tænk gerne på det inden mødet
2.10. – El, varme og rengøring i det nye hus og evt. anskaffelser til huset. Udsmykning. Renovering
af oplagsplads.
Orientering fra erfa-møde for kasserere – revisionspåtegninger, revisionsprotokollater og budget.

Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Orientering om lønsystem og kursusdag i FLØS – gennemgang af lønsystemet – kursus i lørdags
Aktivitetsudvalget:
Børnefamiliegudstjeneste 22.10 – Pizza. Henning, Lars, Arne
Spejdernes tur til USA 27.10. – pølsebord bestilt – Henning, Bente, Kjeld, Else
Syng-spis-snak 30.10. – Flødekartofler, hamburgerryg, salat. Bente, Anna Marie, Arne
Sogneaften 6. 11. – Else bestiller kage. Bente, Hans Peter, Arne
Fyraftenssang 13.11. – Offentligt møde bagefter. Pizza. Kjeld, Anna Marie, Lars, Hans Peter. Lars
adviserer.
Pårørende til personale – entre til julekoncert? – fri entre
Anker Fjord Hospice 10. Juni 2020 kl. 19.30
Forslag til film??? ”Før frosten” foreslået
Fra arbejdet på kirkegården og i skoven:
Skoven: Trætoppene er slæbt sammen i stakke.
Evt. klipning langs Baskærvej
Kirkegården: I gang med at fælde grønt til pyntning af gravsteder.

34/2019:
Eventuelt:
Sagsfremstilling:
Valgkomité
Beslutning:
Orientering om valg i 2020 i Egtved Posten i år.

35/2019:
Underskrift:
Underskrift af referat af 02.10.2019

Mødedatoer kommende møder 2019:
torsdag 7. november
tirsdag 3. december

