Menighedsrådet ved Egtved Kirke

Menighedsrådsmøde den 11. januar 2017, kl. 19:00 i Kirkehuset, dagsorden:
Fraværende: Ingen
ÅBENT MØDE
1/2017:
Dagsorden.
Sagsfremstilling:
Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2/2017:
Sagsfremstilling:
Gennemgang og godkendelse af:
Vedtægter for kontaktperson
Beslutning: Godkendt
3/2017:
Orientering:
Orientering om nyt fra
1.
Kirkeministeriet:
Forslag til lov om forsøg i folkekirken ang. Menighedsråd – lidt orientering
2.

Haderslev Stift:

3.
Vejle Provsti:
Konsulentrunde – ikke aktuel
Nikolaj tjenesten – ansøgning om tilskud. 1000 kr.
Årshjul – Møder m.m. ift..provstiet
Informationsaften 12. januar – 7 deltagere
Møde med provsten – 16. marts kl. 17.30
4.
Kirkeværge.
46 begravelser i 2016 fordelt på 27 kister og 19 urner.
Orientering om legater
Altersølv – vejledninger om vedligehold
Kølekompressor repareret
5.Kasserer.
Gennemgang af protokollat fra revisors beholdningseftersyn – behandlet, ingen særlige
kommentarer. Med henvisning til pkt. 8, 9, 10 og 11etableres netbank-aftale for formanden
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Gennemgang af foreløbigt regnskab 2016 – udsættes til næste møde
Netbank-aftale formand - underskrevet
Menighedsmøde 15. Januar- overordnet gennemgang af regnskab 2015 og budget 2017, samt
orientering om fremtidige arrangementer
Honorar-satser til menighedsrådsmedlemmer – gennemgået og godkendt, dog skal kirkeværgens
honorar afstemmes med provstiet. Kørselsgodtgørelse afregnes efter den lave takst
Status på mediernes henvendelser om honorarer - drøftet
5.
Aktivitetsudvalget.
Sogneaften 18. januar
Børnefamiliegudstjeneste 25. januar
Aktivitetsudvalget havde møde i går og planlagde aktiviteter for resten af året
6.
Fra arbejdet på kirkegården og i skoven.
Sti – Stien er etableret
Forlængelse af lys på kirken – en god idé/overvejes i vinterperioden. Det skal være en fast
installation. Henning undersøger muligheder.
Der skal beskæres/fjernes træer på kirkegården.
Der er ikke væltet træer i skoven i stormen, "Urd". Der ligger en båd i Hejlskov sø – hvem tilhører
den?Henning undersøger.
Sikringsskab er sat op bag ved alteret.
4/2017:
Eventuelt:
Sagsfremstilling:
Beslutning:
5/2017:
Underskrift:
Underskrift af referat af 11.01.2017
Mødedatoer kommende møder:
torsdag 2. februar
tirsdag 7. marts
tirsdag 4. april
torsdag 4. maj
tirsdag 6. juni
onsdag 9. august
torsdag 7. september
tirsdag 3. oktober
onsdag 1. november
torsdag 7. december
Mødestart: kl. 19:00.

