Dag og år.

Blad nr.

d. 18.august.2010

Formands initialer

166

KL
Dagsorden for menighedsrådsmøde.

Referat for menighedsrådsmøde

Mødested:
Kirkesalen kl. 19.30 - 22
Fraværende:

Niels Langkilde

Formanden:
1. Efterretningssager
a. Sommerens dispositioner: Rengøring,
Kirkegård, Gudstjenester.
b. Graverstillingen.

1a. orientering (se kirkebladet)

1b. Efter gensidig aftale mellem Graver Anne
Skovgaard Thygesen, Graverforeningen og
Menighedsrådet er ansættelsesforholdet ophørt pr 11.
juni 2010.
David Bøgetoft, der er ansat som ny graver pr. 1.
september, blev præsenteret og budt velkommen.

2. Der er lavet aftale med en advokat, og Grønnemose
konsulteres for planlægning af byggesagen.
a. Byggestyring
a. Byggeudvalg: KL (formand), RH, NL, ANL
b. Kirkediget
b. Arbejdet igangsættes hurtigst muligt (KL/ANL).
c. Udskiftning af tage på øst -og vestlængerne c. NL arrangerer møde med Ole Mensbo, Rambøll.
d. Præstegårdens førstesal
d. Der arbejdes mod en totalentreprise af dette arbejde.
e. Fældning af træer
e. Tilbud er ved at blive indhentet
f. Kapellet
f. Kirke og kirkegårdsudvalget kommer med udspil
2.Byggesag

Kassereren:
1. Fremlæggelse af halvårsregnskabet

1. Regnskabet fremlagt og gennemgået
Der søges 5% midler til de ekstra lønudgifter der har
været i den sidste periode.

Kontaktpersonen:
1.Orientering

Alterbægerne af vaskes af kirkesangeren.

Kirkeværge:
1.Orientering

1. En travl sommer.

Sognepræsten:
1.Orientering om det nystartede Kaffemik
2.Orientering om sæsonstart på
babysalmesang, minikonfirmander,
konfirmander, filmklub og litteraturkreds.

1.og 2 - se kirkebladet
Kirkekaffe:
5. sep. RH
19. sep. Høstgudstjeneste, EVO
10. okt. KL
7. nov. HN
Loppemarkedet gav ca., 3500 kr. i overskud – dog skal
annonceudgifter trækkes fra.

Sekretær:
1.Kursus program fra
menighedsrådsforeningen

1. KL og ANL tilmeldes kursus i IT-skrivebord og EVO
tilmeldes kursus i lønforhandlinger.

Kirke og kirkegårdsudvalget:
1.Behandling af tilbud på murer og vvs
arbejde på kirken (under behandling af dette
punkt vil mødet være lukket)

2.Brev ang. Kirkegårdstakster (bilag 1) til
beslutning
3.Tilladelse til ændringerne på afd d – til
orientering
4. Problemer med orglet – Ulla orienterer

Præstegårdsudvalget:
1. Orientering om gulvet i præstegården

Kulturudvalget:
1.orientering om efterårets arrangementer

1. Der er indhentet 2 tilbud på hhv. VVS arbejdet og
murer arbejdet. Kirke og kirkegårdsudvalget har fået
bemyndigelse til at vælge hvilket firma, der skal udfører
arbejdet.
2. Menighedsrådet tilslutter sig provstiets forslag
3. Provstiet har godkendt planerne.
4. Orglets blæsebælg er gået i stykker Orgelbygger
Anders Havgaard Rasmussen ønsker Jydsk Teknologisk
Institut inddraget for at finde årsagen. – UP giver besked
til orgelbyggeren om at gå videre med problemet.
1. Afslibning af gulv i præstegården
Der er givet tilladelse til at sælge forskellige effekter på
Loppemarkedet.
1.- se kirkebladet. Køkken:
22.sep. ANL/HN, 7. okt. RH/EVO,
24. nov. EVO/RH

Indkomne forslag - ingen
Til drøftelse
Til beslutning
Evt.:

Tak til EVO for den store indsats i sommer og også KL
Udfærdiget den 10. august 2010
Karsten Lindhardt / Astrid Nygaard Larsen
Referent ANL

Bilag 1 :Til Menighedsrådene i Midtfyn Provsti
Midtfyn provsti, den 11. juni 2010
Vedr. kirkegårdstakster
Inden udgangen af 2012 skal menighedsrådene have foretaget en beregning af de faktiske udgifter på kirkegården til
fastsættelse af kirkegårdstakster.
Der er tidligere udsendt et digert værk til hjælp til at fastsætte standard for vedligeholdelse og beregning af taksterne, og
der har været afholdt et møde i Svendborg herom.
Til hjælp for menighedsrådene i denne proces har provstierne indledt forhandling med Fyns Stift om køb af en
medarbejder til sammen med menighedsrådene at foretage denne beregning. På det kommende budgetsamråd den 8.
september vil det blive drøftet, om der er tilslutning til dette forslag. Udgiften vil i så fald blive afholdt af
provstiudvalgskassen.
Menighedsrådene bedes forinden drøfte det i menighedsrådet, så deltagerne på budgetsamrådet kan give
menighedsrådets holdning til kende.

