Menighedsrådsmøde kl. 19.00 d. 28. april 2016 i konfirmandhuset ved Sørbymagle kirke.
Der er offentlig adgang.
Afbud fra: Bent Fischer, Eva Sonne
Øvrigt tilstede: Marianne Schødt, Kurt Larsen
Kaffe/brød v. Karen
Dagsorden
1. Mødeprotokol
2. Præstegårdsudvalget

Dong tilskud.
Naturgas; fastlåsning af pris pr. KiloWatt
Lokalplan 1159 tillæg 34 indsigelser mod ændringer kan gøres
inden 27/5 til kommunen.
Bemærkninger indsendes til Stiftsøvrigheden senest d. 13/5.

3. Aktivitetsudvalget
Studietur d. 25/6
Foredrag 19,apr

4. Regnskabsfører/kasserer
Kvartalsrapport
Budgetoplæg. Obs. Datoer;

Vi finder ikke grund til at gøre indsigelser mod ændringerne.
– til Vissenbjerg Kirke/ kirkegård, Jernbanemuseum, spisning i
Nyborg.
Dobbeltforedrag m. Iben Krogsdal & Morten Skovsted. God plads.
Meget god aften. Manglende styring af debatten bagefter
foredraget.
budgettet skal laves inden menighedsmøde.
Frist til 15/6, inden næste møde skal budgettet godkendes.
Kig på budgetformål og find ud af om der er overensstemmelse
mellem det der står på budgettet og virkeligheden.
Posterne fra gammel synsrapport gennemgåes.
Forespørgsel til Lone( provstiet)
om kalkning af kirkegårdsmure
og hvad vi gør fremadrettet.

5. Nyt fra graverne
Sørbymagle

Kirkerup.
Trin ved lågen
Lågen ved Kilden ind til
kirkegården.

Riven til traktoren er slidt op.
Den skiftes.
Blomsterne i krukkerne ved
Kirken skiftes.
er lavet.
Smedefirma skal give tilbud
på at ordne det. Vi hører Morten Beyer (Lorupvej).

6. Arbejder ved kirker og
kirkegårde
Kirkeværge
a. Sørbymagle:

Lone Kristensen ( vikar) får nøgler til kirkerne.
Stole indkøbes til kirken. Forsikring betaler.
Et års eftersyn af Kirkens kalkning. Sunekjær &
Sønner kaldes ind.
Kirkegårdssyn d. 12/5 kl. 15.00
Præstegårdssyn
( konf.hus )
( d. 24/5 kl. 15.00
Aflyses )
kan udskydes til
hvert 2. år. Næste
præstegårdssyn
i 2017.

b. Kirkerup

Kirkegårdssyn d. 4/5 kl. 15.00
C. Skibsted ( kirkegårdsarkitekt skal se på
kirkegården, for at komme med gode idéer til
indretningen.
Kirkeladen. Færdig fredag d. 13/5.
Redskaber på kirkegården; der skal ophænges et
bræt til redskaberne på kirkegården.
Kirkemur.

7. Kirkelige aktiviteter
Konfirmationer.
Minikonfirmander
8/5:
15/5: Kirkerup Kirkekaffe:
16/5: Boeslunde

Sangaften Kirkerup 26/5

8. Præst

Poser til telegrammer er indkøbt
1/5: Karen passer på telegrammer i våbenhuset.
5/5: Henny passer på telegrammer i våbenhuset.
Henny,
Mogens
: i mødes kl. 9.00. Telt rejses. Kager bages: Kurt, Nina. Kaffe: der
laves kaffe og tages med. Kordegnen i Skælskør laver regnskab
og deler udgifterne mellem sognene i det Gl. Skælskør Provsti.
Kaffe & kage laves. Henny & Karen
Der fortælles om de ting der er
sket i kirken i løbet af de sidste
par måneder.
Snak om menighedsrådsvalg
til nov.
Evt. minimering af antal

af medlemmer i
menighedsråd skal der
søges om inden d. 1/6 og vi
kan lave en
frivillighedspulje.
9. Øvrige meddelelse, herunder
skrivelse o.a. som er noteret.
A: Regnskab for arrangementer
gennemgåes.
B: Henny har lavet oversigt for hele
kirkebetjeningen.
B: syn
C: menighedsrådsvalg
10. Eventuelt
11. Næste møde
Onsdag d. 25/5

Der er godt overskud på alle fronter.
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