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Menighedsrådsmøde onsdag den 16. januar 2019 kl. 17.00
hos Inger, Haugevej 52
Dagsorden:
1.

Godkendelse af dagsorden.
Underskrift af referat fra 2. nov. 2018.

2.

Meddelelser, herunder julebrev fra LMO, og kundeaftale.

3.
.
4.

Ønsker til budget (skal være indsendt senest 1. marts) - foreløbig drøftelse.
Besparelser i forb. med ansættelse af ny organist/kultur- og kirkemedarbejder?

5:

Lys på kirken i aftentimerne?

6.

Nyt om kirkegårdsvedtægten?

7.

Behandling af henvendelse vedr. forslag om udvidelse af kirkens parkeringsplads.

8.

Evt. anskaffelse af gsm-modul til fyret.

9.

Eventuelt, herunder fastlæggelse af mødedatoer.

10.

Lukket punkt (hvis der er behov for det).

.
Gråmose, den 10. januar 2019.
Sten Langdahl / Inger Mich.

Referat: Inger Mich.
Mødedeltagere: Jørgen Løvstad, Sten Langdahl, Ruth Jespersen, Margit Sørensen, Christoffer
Thomsen, Inger Michelsen.
Overværende: Søs Lauritsen, der forlod mødet inden det lukkede punkt (Pkt. 10).
Ad 1) Dagsorden godkendt.
Referat fra 2. nov. 2018 behørigt underskrevet.
Ad 2) Meddelelser:
IM: LMO har meddelt, at de fremover sender mails med økonomisk indhold som krypteret
mail til vores fælles postkasse.
IM: LMO ønsker at drøfte problemet vedr. manglende funktionsadskillelse. Beslutning:
Inger tager kontakt til/møde med LMO om sagen og vender tilbage, når det er afklaret, hvad
det i virkeligheden drejer sig om.
IM: LMO henstiller endnu engang til vigtigheden af at personer, der ønsker skattefri
kørselsgodtgørelse, skal udfylde korrekt skema.
IM: LMO beder om opdateret regnskabsinstruks. Beslutning: Inger opdaterer og sender kopi
ud sammen med næste dagsorden, så vi kan underskrive den på næste møde.
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IM: Kundeaftalen med LMO skal underskrives for 2019. Der er ingen ændringer i forhold til
den aftale, der er underskrevet den 22. maj. Inger underskriver den.
RJ: RJ deltager i Folkekirkens Lederuddannelse, 4 x 6 timer, første gang den 22. februar,
dernæst en gang i månederne marts, april og maj.
Ad 3) Ønsker til budget:
1) Ønske om beløb vedr. belysning af kirken.
2) Ønske om kr. 15.000 til fejring af Genforeningen
Ad 4) Punktet behandles under pkt. 10.
Ad 5) Lys på kirken i aftentimerne? Vi afventer, idet vi har været nødt til at finde besparelser i
forbindelse med ønske om ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder.
Ad 6) Nyt om kirkegårdsvedtægten? Udvalget holder møde snarest. Vi skal på en kommende
dagsorden drøfte, hvilke gravstedsformer, vi ønsker at tilbyde.
Vedr. den påtænkte kirkegårdsregulering ønsker vi at få besøg af konsulent Tommy
Christensen fra Svendborg. Sten tager kontakt til provsten herom.
Ad 7) Formanden har modtaget en skriftlig henvendelse fra et medlem af menigheden vedr. forslag
om erhvervelse af jord og udvidelse af parkeringsplads ved kirken.
Beslutning: Menighedsrådet finder ikke, at der er behov for en udvidelse af
parkeringspladsen. Formanden sender skriftligt svar til forslagsstilleren.
Ad 8) Evt. anskaffelse af GSM-modul til fyret? Beslutning: Vi investerer i et sådant modul.
Ad 9) Eventuelt:
- Søs indhenter overslag fra maler inden den 7. februar vedr. maling af vinduer i kirken.
- Vi har stadig et hængeparti med tømrer ang. rep. af karme og skodder ved glamhullerne.
Han kommer, så snart han finder tid til det.
Næste møde torsdag den 7. februar kl. 18.00 i Menighedshuset i Vium (forud for
fællesmødet).
Derefter møde onsdag den 6. marts kl. 17.00 i Graverhuset (forud for stillegudstjenesten kl.
19.00).
Ad 10) Lukket punkt (referat i dok. for sig selv).

Underskrifter:

