Dybbøl den 4. december 2015

Menighedsrådsmøde torsdag den 26. november 2015 kl. 16.00 i Kirkeladen.

Alle mødt, dog er Lis Egtved suppleant for Bettina Stricker indtil hun kommer.
Bettina Stricker deltager fra kl. 17.15
Medarbejderrepræsentant Anita Grube deltager.

1.
Godkendelse af dagsorden.
Tilføjelse til pkt. 4:
Kirkekaffe 17. januar og 28. februar 2016.

2.
Godkendelse af referat fra sidste møde.

3.
Kassereren.
a. Kvartalsrapport
b. Budget 2016

Godkendt med tilføjelse om kirkekaffe.

Referatet godkendt.

a.
Kvartalsrapport taget til efterretning.
b.
Menighedsrådet beslutter efter en grundig
orientering om budget 2016, at vi ikke kan
godkende det fremsendte budget.
Baggrunden skal ses i at det fra provstiet
fremsendte budget, efter at vi måtte rykke for
det, er reduceret med 90.000 – 100.000 kr. i
forhold til det fremlagte budget, som vi fik til
budgetmødet den 8. september 2015 i Ulkebøl.
Dybbøl sogns Menighedsråd CVR-nr. 223/2618.
Budget 2016 endelig budget aflevereret 26. november 2016 kl. 16.47.
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4.
Mødedatoer for første halvår 2016

21. januar kl. 16.00
25. februar kl. 16.00
17. marts kl. 16.00
14. april kl. 16.00
19. maj kl. 19.00
16. juni kl. 19.00
Kirkekaffe:
17. januar: Flemming Jensen
28. februar: Lise Bentien

5.
Valgår 2016, orienteringsmøde og
opstillingsmøde.

6.
Stiftsdag den 6. februar 2016.

7.
Meddelelser:
Formanden:
Kirkeværgen:
Kontaktpersonen:
Medarbejderrepræsentanten:
Præsterne:
Udvalgene:

Orienteringsmøde fælles for hele landet, forslag
er 13. september 2016.
Herunder også opstillingsmøde

Brochure om stiftsdag omdelt til alle.
Formanden:
Invitation fra Broager sogn til indvielse af nyistandsat sognegård.
Indberettet antal kirkegængere, søndag 20. november, til provstiet til brug for udarbejdelse af
artikel.
Ønske om pkt. på dagsorden vedr. bløde
værdier, såsom gudstjenesen og andre emner.
Kirkeværgen:
Dørhåndtag til døren til tårnet er udarbejdet:
Kontaktpersonen:
Personalet på kirkegården har selv fordelt
arbejdet på kirkegården i forbindelse med graverens sygdom.
Menighedsrådet anerkender dette fine samarbejde.
Medarbejderrepræsentant:
Lys på kirken er sat op.
Dejligt med hjælp til at flytte inventar tilbage i
kirken, efter kalkning.
Præster: Tina.
Konfirmandhold 7A har været fordelt på de tre

Dybbøl den 4. december 2015

øvrige hold i fire uger. 7A- holdet er nu tilbage i
Sct. Marie kirke.
Præsterne: Birgitte.
Sorggruppe- forløb er afsluttet for efteråret.
Kirkeudvalget:
Præstetavler er under udarbejdelse.
Præstegårdsudvalget:
Lamper til Kirkeladen opsættes. Skab til præstekontor bestilt. Reparation og mindre el arbejde
udført i præstegården.
Aktivitetsudvalget:
Nytårsfest søndag den 24. januar kl. 14.00.
Billetter hos Mona.
Øvrige datoer for aktiviteter følger senere.

8.
Evt.

Orientering fra kirkegården om urner.

9. Lukket møde.
Bevillinger (budgetlagte)
Karen Philipsen
Bettina Stricker
Jørn Kvist Hansen

Birgitte Hjarvard Licht
Lise Bentien
Kurt S. Jensen

Lis Egtved
Flemming Jensen
Ejner Egtved

Tina Iversen
Inga Skivild

