Dybbøl den 24. maj 2018

Menighedsrådsmøde torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00 i Kirkeladen.
Afbud fra Lise Bentien. Lis Egtved er suppleant.
Medarbejderrepræsentant Anita Grube deltager.

1.
Godkendelse af dagsorden.

2.
Kassereren – anlæg budget 2019.

3.
Gammel dåbskande, hvor skal den opbevares?

4.
Tilmelding til kirkegårdsvandring den 4. juni.

5.
Godkendelse af udviklingsplan for kirkegården

Et pkt. tilføjes til lukket møde.

Budgetforslag 2019 drøftes, skal godkendes af
menighedsrådet på næste møde.

Menighedsrådet spørger slottet til råds om,
hvor det er rimeligt at opbevare dåbskanden.

6 personer tilmeldt.

Menighedsrådet godkender denne udviklingsplan og fremsender den til videre godkendelse.
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6.
Nye regler for sikring af gravsten.

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

8.
Evt.

Menighedsrådet undersøger hvor mange
gravsten, det drejer sig om og behandler sagen
på næste møde.
Formand:
Tak fra dansk kirke i udlandet for bidrag.
Kirkeværgen:
Intet.
Kontaktpersonen:
Børneattester:
sagen behandles på næste møde.
Medarbejderrepræsentanten:
Dårlig ide med kirkekaffe den søndag, hvor der
er gudstjeneste for udviklingshæmmede.
Præsterne:
Næste kirkeblad udkommer den 25. maj.
Flere sangark trykkes til 2. pinsedag end sidste
år.
Kirkeudvalget:
Undersøgelse vedr. varmestyring i kirken er
foretaget.
Det vil få alvorlige konsekvenser for orglet.
Så sagen undersøges yderligere på andre parametre.
Aktivitetsudvalget:
Studietur i september under planlægning.
Plan for efterårets arrangementer er i gang.

Flemming Jensen har drejet to tallerkener i træ
til brug ved altergang i det fri.
Så vi nu har to kalke og to diske her i Dybbøl.
Forslag om børnebord i kirkens bageste ende til
mindre børn.
Elektronisk kalender drøftes.
Opdatering af DAP-adgange til relevante
personer.
Reklamere for ”teologi for voksne” på
hjemmeside, Facebook og i Kirkebladet.
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9.
Lukket møde.
Bevillinger (budgetlagte)

Birgitte Hjarvard Licht
Ejner Egtved
Jørn Kvist Hansen

Lis Egtved
Bettina Stricker
Karen Philipsen

Tina Iversen
Inga Skivild

Nis Thaysen
Flemming Jensen

