Skibet den 27-06-12

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
Der indkaldes til menighedsrådsmøde torsdag den 20. juni 2012 kl. 19.00 i Kirkehuset
Fraværende: Grete Kroll Kristensen, Knud Erik Arentsen

Dagsorden:

Beslutninger:

1. Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 7.9. indsættes

2. Meddelelser fra Formanden.

2.1. Revner i fliser og i døroverliggere er

1. Synsrapport vedr. syn på kirke, kirkegård ikke kommet med i synsrapporten. Hans
Cordius kontakter Klaus Andersen
kirkehus og præstegård. (bilag videredesangående.
sendt. )
2.2. Tilladelsen til anlæg af P-plads er nu
2. Tilladelse fra Haderslev Stift til anlæg af endelig.
p-plads. (bilag den digitale arbejdsplads)
3. Tilladelse fra Vejle provsti til anlæg af

2.3 og 4. Tilladelse er givet af provstiet til
anlæg af urnegravpladser samt fældning af
kastanjetræer i NØ-ende af kirkegården.

urnegravsteder.(bilag dap)

Vores forslag om erstatning med lindetræer
4. Tilladelse fra Vejle provsti til fældning af
Træer. (bilag dap)

støttes af provstiet.
2.5. Tilladelse er givet til, at midlerne kan
anvendes i præstegårdshaven.

5. Tilladelse fra Vejle provsti til brug af

2.6. Det vedtages at ”Afholdte møder”

henlagte midler. (bilag dap)
6. Afholdte møder, formands-erfa og med-

fremover bliver et fast punkt på
dagsordenen for MR-møder.

arbejdermøde.
Hans Cordius refererede fra erfa-møde for
7. Budgetsamråd 29.08 kl. 1900

MR-formænd.
Jørgen Pram Gad refererer fra MRforeningens årsmøde.
2.7. Datoen 29. august 2012 bedes taget ad
notam.

3. Meddelelser Sognepræsten.

3.1. Der er god tilslutning til projektet. Når et

Side 1 af 5

Skibet den 27-06-12

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD
forslag til messeklædernes udseende er

1. Projekt messehagler.

klar, forelægges det MR inden
2. Gudstjenesteplan i ferieperioden.

igangsættelse.
3.2. Ulrik Overgaard orienterede.

4. Kirkebladet

Deadline 26.06.12
Valgkalender skal i bladet igen.

5. Meddelelser Daglig leder.

5.1. Ulrik Overgaard orienterede om

1. Ferieplan for medarbejdere.

ferieplanen.

6. Meddelelser Kirkeværgen

6.1. Der er kommet kvittering fra stiftet for, at

1. Billeder af nedgang til krypt.

billederne er sendt videre til Nationalmuseet.

2. Kirkegårdstakster.

6.2. Kirkegårdstaksterne er offentliggjort på
hjemmesiden og kommer senere i en pjece.
Vi følger provstiets takster.

7. Sager til behandling

7.1. Hans Cordius, , Jørgen Pram Gad Inger

1. Tilmelding til temaaften Gaurslund

Ussing, Erik G. Rasmussen og Ulrik
Overgaard deltager. Erik spørger Ken. Ulrik

Sognehus den 30. august.

forestår tilmeldingen.

2. Fastlæggelse af mødedatoer for mr-mø-

7.2. 21. august, Ulrik har kage med.

der efterår 2012.

18. september, Hans har kage med.

3. Fornyelse af vinduer til krypt i h. t. tilbud.

30. oktober, Lilly har kage med

4. Flytning af lås fra køkkendør til lille toilet.

21. nov. , Bente har kage med.

5. Møde om valg til menighedsrådet.

27. nov. konstituerende møde.

6. Regulering af betaling for udbringning
af kirkeblad.

11. dec., Ulrik har kage med.
7.3. Der er indhentet to tilbud, og Tovgaards

7. Sommerarrangement for frivillige.

tilbud på ex. moms 9107 kr. (11375 kr.

8. Udvendig istandsættelse af det gamle
kirkehus, overslagspris oplyses på møde.

inkl. moms) godkendes.
7.4. Tovgaards tilbud på ex moms 2000 kr.
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9. Udformning af kirkedør og døre til sakristi
og kapel

(2500 kr. inkl. moms) godkendes.
7.5. Valgbestyrelsen holder møde 2. juli kl.
8.30. Inger Ussing deltager også.
7.6. Det vedtages, at der fremover doneres
3500 kr. til Danmission for hver frivillig
uddeling af kirkebladet.
7.7. Lilly, Ulrik og evt. Stine får i opdrag at
planlægge en aften for de frivillige med
spisning og underholdning (evt. dato: 20.
sept.)
7.8. Det besluttes, at søge provstiet om lov
til at bruge 50.000 kr fra kassebeholdningen
til udvendig vedligeholdelse af den ældste
del af Kirkehuset. Forslag til dato for
påbegyndelse af reparationerne: 1.
september.
7.9. Klaus Andersen anmodes om en
påpegning overfor Nationalmusset af, at
dørene ikke nødvendigvis skal være ens,
men det blev vedtaget at acceptere
Nationalmussets krav om ensartethed, hvis
de står fast.

8. Kasserer

8.1. Christian Madsen orienterede.

1. Regnskabsrapport pr. 31.05.2012

Regnskabsrapporten ser fornuftig ud.

9. Præstegårdsudvalget.

Intet

10. Kirke- og kirkegårdsudvalget

10.1. Sagen er nu endeligt afsluttet.

1. Køb af jord.
11. Kirkelivsudvalget

Ulrik Overgaard sender plan over efteråret
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ud inden sommerferien.
12. Eventuelt

Inger Ussing orienterede om samtale med
murer om fjernelse af tæppe indenfor
knæfaldet.
Krypterne bør kalkes i forbindelse med
reparationer påpeget i synsrapporten (Se
pkt. 2.1.)
Bente orienterede om mulighederne for
ansøgning til Trygfonden om midler til en
hjertestarter. Bente fortsætter arbejdet med
projektet.

13. Godkendelse af referatet.
Hans Cordius

Jørgen Pram Gad

Knud Erik G. Arentsen

Lilly Bøge Dalsgård

Bente Vind Kviesgård

Grete Kroll Kristensen

Inger Ussing
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Ulrik Overgaard.
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