Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Menighedsrådsmøde den 7. april 2016, kl. 19:00 i Kirkehuset, referat:
Fraværende: Jutta
ÅBENT MØDE

17/2016:
Dagsorden.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Dagsordenen godkendt.

18/2016:
Orientering:
Orientering om nyt fra
1. Kirkeministeriet:
2. Haderslev Stift:
3. Vejle Provsti:
Fmd. deltaget i møde i Øster Starup for udvælgelse af kandidat til præstevikar.
Provstiet rykker for kontaktperson til diakoni; Else valgt.
4. Kirkeværge.
Kirkesyn; synsprotokoller fremsendt Vejle Provsti inden mødet.
Konstaterede fejl og mangler gennemgået.

Udskiftning af fuger i tårn udgør et større arbejde bl.a. fordi der skal opstilles stillads. Det bør
overvejes at udskifte murværket i stedet for at udskifte af fugerne. Henning undersøger hos stiftet, om det kan nå at komme med i årets konsulentrunde.
Renovation varetages fremadrettet af Marius Pedersen, idet kirken betragtes som virksomhed,
og derfor ikke kan betjenes af Affald og Genbrug, Vejle.
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5. Kasserer.
Regnskab for 1. kvartal 2016 gennemgås på næste møde.
Budgetmøde i provstiet den 26. april.
6. Aktivitetsudvalget.
Evaluering familie/børnegudstjeneste:
 Arrangementet fastholdes
Evaluering Northen Assembly:
 Godt arrangement; scenen burde måske have været anvendt.
Kaffe forårskoncert Tågelundkoret.
 Torsdag den 12. maj
Samarbejde kulturelt samvirke?
 Der er allerede planlagt fuldt program for 2016, og der vurderes ikke at være plads til
yderligere arrangementer; Stig svarer ”Kulturel samvirke”.
Julekoncert torsdag den 15.12
Babysalmesang opstartet i dag; 7 tilmeldte, 8 fremmødte.

Konfirmationsvagter:
Fredag: Else, Henning, Mogens og Jutta
Lørdag: Karin, Lars, Henning og Else
Lørdag: Kirkehuset åbner senest kl. 8:30

7. Fra arbejdet på kirkegården og i skoven.
Flytning af urne:
Der er fremkommet ønske om at få flyttet en urne nedsat i ”de ukendtes” 13.02.2016 til anden
placering. En flytning vil være tilladt iht. lovgivningen. Anmodningen imødekommes. Orla aftaler flytning herunder sikrer aftale om nyt legat (betaling for difference i legat og betaling for
flytning). Orla undersøger endvidere procedure for ændring af registrering i stiftet.
Belægning på sti rundt om ny kirkegård:
Forslag og priser indhentes fra anlægsgartner på grus/stenmel og kantafgræsning fx i
Chaussésten (Orla).
Gamle gravsten:
Sten i den nye afdeling fjernes. Sløjfningen offentliggøres på hjemmesiden og i kirkenyt i
Egtvedposten. Henning kontakter provstiet for sikring af eventuelle hindringer for sløjfning, og
udarbejder tekst til ”Kirkenyt”.
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19/2016:
Eventuelt:
Sagsfremstilling:

Beslutning:
Mulighed for brug af Facebook undersøges.

20/2016:
Underskrift:
Underskrift af referat af 07.04.2016.

Mødedatoer kommende møder:
tirsdag 3. maj
onsdag 1. juni
torsdag 11. august
tirsdag 6. september
onsdag 5. oktober
torsdag 3. november
Mødestart: kl. 19:00.

