Referat fra menighedsrådsmøde d. 17.marts 2011.
Deltagere: Peder Arvad, Inge Tüchsen, Benta Dejgaard, Tage Mortensen, Henry Steiner,
Elna Lasthein, Marlene Thomsen, Marianne Hansen, Dorthe Christensen
1.Godkendelse af dagsorden:
Som første punkt er gennemgang af den nye regnskabsform, som skal bruges fremover v/ Karen
Margrethe fra regnskabskontoret.
2. Orientering og skrivelser:
28/3-11 Generalforsamling i Distriktforening for Grene Provsti (Elna og Dorthe tilmeldes)
12/4-11 RAMS repræsentantskabsmøde (Elna og Peder tilmeldes)
Nyhedsbrev fra stiftet.
3. Efterretningssager:
Camilla ansættelsesbrev flyttes under lukket møde.
4. Meddelelser:
Formand: a. Ang. stige i tårnet er der fundet en løsning.
b. Ang. birketræet i gårdspladsen i præstegården, besluttes det fjernet og erstattes af
fx blodbøg.
Træer bag konfirmandstuen bliver fældet sidst i marts.
c. Dagplejen kommer på besøg i kirken d. 12. og 13. april ’11.
4.1. Præst:a. Der er udvalgt et brugt pianette af typen Hornung-Møller til konfirmandstuen.
b. Der bliver plantet på terrassen i præstegårdshaven i marts/april.
c. Elna skal på præstehøjskolen Løgumkloster d. 4-8.april ’11. og 23.-31.maj ’11,
Karin Engmarksgaard overtager.
4.2. Kirkeværge: intet
4.3. Kontaktperson: intet
4.4. Kasserer: Benta har sendt udkast på regnskab 2010 ud. Kommentarer gennemgåes.
4.5. Bygningskyndig: intet
4.6. Sekretær: - at der måske kan blive plads til ny computer i budget.
5. Orientering fra udvalgene:
5.1. Stående udvalg:
a. Ang. fliser på præstegården: - der er taget 2 tilbud hjem. Der arbejdes videre med dette.
b. Vand på kirkegården. Der er tilbud fra Jysk Havevanding på flere vandhaner og slange til
til kirkegården.
5.2. Aktivitetsudvalg:
5.3. Jord- og planteudvalg:
a. Punktet udsættes til næste møde.
5.4. Budgetudvalg:
6. Konkrete sager til beslutning:
6.1. Ketty Bobak , ny gravermedhjælper ansat pr. 22/3-11.
6.2. Vand på kirkegården. Der er flertal for at arbejdet sættes i gang. Henry Steiner imod
6.3. Fliser på kirkegården – der er indhentet tilbud og disse fremlægges. Stående udvalg arbejder
videre med disse.
6.4. Det vedtages at der anskaffes rullebord til konfirmandstuen.
6.5. Ang. klaver i konfirmandstuen, besluttes det at vi køber det foreslåede pianette.
6.6. Dagplejen i kirken. Det vedtages at dagplejen kan komme i kirken d. 12/4 + 13/4-11
medmindre der kommer kirkelig hændelse.

7. Lukket møde
8. Kirkebladet – vi nåede ikke dette punkt
9. Protokol læst op
10. Evt.
Referent : Dorthe Christensen

