Menighedsrådsmøde kl. 19.00 den 14. maj 2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Tove Woller og Leslie Dixon
Øvrigt tilstede: Marianne Skjødt, Bent Kristiansen, Birthe Kristiansen
Kaffe/brød v. Nina Pedersen
Dagsorden
1. Mødeprotokol
Fra d. 9/4-14
2. Præstegårdsudvalget
Præstegårdshaven

Præstegården. Status quo,
kontorets indretning.

Godkendt. Marianne har ikke undersøgt i forhold til
indsamlingerne. Dette tages på næste møde.
V. Bent
Ved indflytningsmødet med provsten, blev fremlagt retningslinier
for hvor meget af haven hhv. menighedsrådet og præsten skal
holde. Præst skal holde omkring 1000kvm.
Tove kan fortsat tage de samme opgaver i haven og Kurt tager
arealet mod Aronsvej.
Leslie har fortsat gårdspladsen.
Kontorindretningen er endnu ikke påbegyndt. Marianne og Bent
sørger for dette.
Der er stadig lidt ufærdige ting og aftaler. Marianne klarer selv det
resterende med håndværkere.

3. Aktivitetsudvalget
St.Bededag 16/5-14kl.19.00

Karen og Sonja køber hveder, syltetøj og smør. Sørger for at det
bliver klar. Kaffe og te.
Til omkring 40 mennesker. Sonja køber.

Sommerudflugt. 22/6-14

Fin indbydelse.

Friluftsgudstjeneste 9/6-14
kl.11.00. Boeslunde

Mad og drikke samt kaffe, medbringes. Der er lidt uklarhed om hvad
menighedsrådet skal medbringe. Marianne finder ud af dette og
sender rundt.

Kim Sjøgren 27,aug Gimlinge
Kirke

Kl. 19.00. Nærmere detaljer i det nye menighedsrådsmøde.

Foredrag med bedemanden fra
Kerteminde den 8/10-14 kl.
19:30

Forsamlingshuset er reserveret.

4. Regnskabsfører/kasserer
Godkendelse af endeligt budget
for 2015.

Anlægsudgifterne skal prioriteres, da der nok skal fjernes nogle
poster. Graverne skal være med til dette, da de har deres daglige
gang på kirkerne.
Poster under 20.000kr skal listes op og konteres på driftsrammen i
stedet for anlægsrammen.

Regnskabsrapport
5. Nyt fra graverne
Sørbymagle
Kirkerup.
6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
a. Sørbymagle
b. Kirkerup

Fremlagt. Der er ingen store udsving eller bekymringer for
budgettet.
Ingen gravere tilstede.

Der er muligvis nogle tegl der er gledet. Kurt følger op på det.
Murere er ankommet og startet. Kirken vaskes ned, får to gange
algefjerner og så kalkes.
Utætheden i taget på tårnet. Mureren forespørges om han kan
udføre rep. nu når de har liften oppe. Nina og Bent sørger for dette.
Det er ikke nødvendigt at foretage rep. på træværk.

7. Mødedatoer
Onsdag 20,aug –tirsdag 23.septirsdag 21.okt.-onsdag 26. nov.
Kirke- og kirkegårdssyn i Sørby den 21/5-14 kl. 15:00
I Kirkerup den 11/6-14 kl. 15:00
Kopi af protokol med synsudsatte opgaver. Nye opgaver til 2016.
Marianne tage der nødvendige kopier med.
8. Visioner
Dagplejere. 13/6-14 kl.9.30

Kirkekaffe

Marianne har haft dagpleje dag i kirken. Det var hyggeligt og der var
stor betagelse fra børnenes side.
Der er arrangeret nyt møde. Karen hjælper med det praktiske.
Der er ikke helt klarhed over aflønningen af hjælpepræst.
Kirkekaffe opstartes i Kirkerup den 8/6-14 kl. 14:00 med
efterfølgende kirkekaffe og småkage. Marianne sørger for småkager.
Karen sørger for kaffen.
Sørby den 10/8-14, kl.14:00 med efterfølgende kirkekaffe i
konfirmandhuset.

Familiegudstjenester

Cykelandagt
9. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
a. Gamle stifsblade
10. Eventuelt

Der er lidt info i det nye menighedsrådsblad. Det tages op efter
sommerferien.
Cykelandagt den 23/7-14 kl. 14:00

Blade med gennemgang af renoveringen af Sørby kirke.
Eksemplarer til uddeling. Ligeledes andre gamle stiftsblade.
Der er en ændring i referatet fra personalemødet.
Mogens udtrykker usikkerhed om hvad hans opgave er som
formand for kirkegårdsudvalg.
Fra oprydning af provstekontoret er der leveret en masse gammelt
materiale til arkivet.

Marianne Skjødt laver en fødselsdagsliste for
menighedsrådsmedlemmer og personaler.
11. Lukket punkt.
personale
12. Næste møde.
17/6-14 kl. 18.30

Til næste møde. Ferieplanlægning og regler for personaler.

Menighedsrådsmøde kl. 19.00
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2014 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.

