Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Menighedsrådsmøde den 11. august 2016, kl. 19:00 i Kirkehuset, referat:
Fraværende: Else, Karin
ÅBENT MØDE

29/2016:
Dagsorden.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning:
Menighedsrådsvalg tilføjet som punkt.
Dagordenen i øvrigt godkendt.

30/2016:
Orientering:
Orientering om nyt fra
1. Kirkeministeriet:
2. Haderslev Stift:
3. Vejle Provsti:
Budgetsamråd 05.09.2016
4. Kirkeværge.
Filmlærred (skal - skal ikke) – udsat indtil videre.
Tårnfuger – der indhentes vurdering af omfang og overslag på udskiftning af fuger ved 2 - 3
murerfirmaer (Henning).
Lydanlægget i kirken er opgraderet/justeret; udgift 13.705,- excl. moms.
Malerarbejde i Kirkehuset er sat i gang.
På næste rådsmøde drøftes udvidelse/renovering af køkken og mødefaciliteter i Kirkehuset.
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5. Kasserer.
Gennemgang af kvartalsrapport.
Budget 2018 skal behandles på møde senest i oktober.
Fakturaer lægges i formandens indbakke på kirkegårdskontoret til formandens signering inden
betaling.

6. Aktivitetsudvalget.

7. Fra arbejdet på kirkegården og i skoven.
Stibelægning (se vedhæftede filer) – det undersøges, om tilbud med ”slidt Bohus”
er behæftet med regnefejl, idet der ikke umiddelbart er sammenhæng med det først fremsendte
tilbud. Tilbuddet accepteres og arbejdet sættes i gang (Henning). Provstiet underrettes om, at
arbejdet agtes igangsat og finasieret med frie midler (Henning).
Gamle gravsten (ca. 250 sten) skal fjernes; Orla undersøger muligheder for bortskaffelse.
Skoven er gennemgået med skovfogeden; rapport forventes fremsendt senere.
En del træ er hugstmodent.
Adgangsvejen til skoven ved Hejlskov sø er ikke egnet til adgang med moderne skovmaskiner,
og der er behov for adgang i de kommende år. Henning undersøger muligheder for udbedring.

31/2016:
Menighedsrådsvalg:
Sagsfremstilling:
Beslutning:
Redegørelse for valget bringes i Egtvedposten på kommende tirsdag.
Ekstra annoncering for orienteringssmødet/opstillingsmødet ugen forinden.
32/2016:
Eventuelt:
Sagsfremstilling:
Beslutning:

Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Det undersøges, om det er muligt af få mailadresser på eget domæne til rådsmedlemmer herunder
især funktionerne kasserer, formand, kontaktperson, værge mm., således at mails i relation til rådsarbejdet ikke nødvendigvis skal tilgå private mails (Hennings og Lars).

33/2016:
Underskrift:
Underskrift af referat af 11.08.2016.

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

