Referat menighedsrådsmøde 4. okt. 2018
Afbud: Søren Dam og Marianne M. Holm
1. Godkendelse dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af punkt 9 a.
2. Orientering formanden.
Turistsæsonen har besøgsmæssigt været på højde med det
budgetterede. Ulla kommer ind på tallene. Vinduerne er malet på
præstegårdens gavl mod vest og i port. Anne Birk/og søn står for
rengøring på præstegården indtil vi finder en fast hjælp til det. Vi
har forslag til timer for rengøring under lukket punkt.
3. Revisionsrapport for 2017 ved Ulla Pedersen.
Beslutning: Ingen bemærkninger

4. Endelig budget 2019 ved Ulla Pedersen.
Beslutning: Det blev til orientering budget, og med endelig
vedtagelse ved næste møde den 13. november kl 19.00
Formanden holder kontakt med regnskabsfører desangående.

5. Regnskabsrapport 3. kvartal.
Beslutning: Afslutning på rapport ved næste møde 13. november kl
19.00

6. Menighedsrådsvalg nov. 2018 ved Søren Dam
Søren orienterer på skrift, da han ikke har mulighed for at være til
stede.
Beslutning: Opstilling af kandidater til rådet er indsendt efter
gældende regler og accepteret af stiftet. Se vedlagte.

7. Julemarked i multihuset 2018 ved Karen Marie Pedersen
Beslutning: MR. deltager med præst og et menighedsrådsmedlem.
25 kr for en standplads.

8. Karlshøj.
Alex er godt i gang med oprydning, mange af maskinerne er fjernet
og stuehuset er tømt, nu mangler en del oprydning i udlængerne. Så
det er på rette vej.
Ejerforholdene er bragt i orden, så der er enslydende ejere på
henholdsvis præstegård som Karlshøj, altså menighedsrådet.
Nu sættes landinspektøren i sving med at sammenlægge de to
ejendomme.
Vi har fået grønt lys fra alle med erhverv, som ligger rundt om
kirken, ca. 300 meter i radius, til at undersøge en evt. fredning.
Vi kontakter kommunen om det videre forløb i fredningen.
Der foreslås indkaldt til et orienteringsmøde for naboer, hvor man
kan spørge ind til konsekvenserne af en fredning. Jeg vil spørge i
kommunen, hvem der kan være tilstede for at svare på spørgsmål.

Som sagt fik vi ikke nedrivningstilskud, men vi søger
nedrivningstilladelse i kommunen.
Vi er ved at færdiggøre kontrakt med idrætsforeningen om
bortkørsel af maskinhus.
Karsten og Erling er tovholdere på opgaverne.

Beslutning: Rådet - Karsten og Erling kan gå videre med fredning
omkring kirken, søge nedrivningstilladelse og søge om
sammenlægning af ejendommene præstegården og Karlshøj ved
landinspektøren.
Karsten Brodersen sørger for at forpagtnings kontrakterne kommer i
stand for det næste år på præstegården og Karlshøj.

9. Foredragsholder Anders Laugesen. Meghan orienterer.
Beslutning: Vi får et tilbud på foredrag fra Anders Laugesen og Paula
Larrain, derefter vedtager vi om det kan gennemføres med de to
eller det kun bliver Anders Laugesen.
a. Gudstjenester i julemåneden. Oplæg fra Meghan.

10.
Orientering fra præst.
Taize gudtjeneste blev der orienteret om.
11.
Orientering fra kontaktperson. Afbud
12.
Orientering fra kasserer.

Anne orienterede om Klippebo og det køre rigtig godt nu med
frivillige til hjælp.
13.
Orientering fra kirkeværge.
Ingen kommentarer.
14.
Orientering fra graver.
Timetal – forbrugt 1135 til dato, der er fint med timer til forbrug
resten af året. Terese er stadig til rådighed og hun er meget positiv
på opgaverne. Vi diskuterede endnu engang blomster/lyseholder.
Havde enkelte eksemplarer til syn. Vi sætter dem op i kirken og
vurderer, hvorvidt vi skal investere i dem.
15.
Orientering fra sekretær. Afbud.
Organisten kom og orienterede om hans virke ved kirken. Se vedh.
16.
Huskekalender/Aktiviteter frem til næste møde.
Nyt menighedsrådmøde den 13. november kl 19.00 i præstegården.
17.
Evt.
Intet
18.
Karlshøj. (lukket punkt)
19.
Indkomne tilbud. (lukket punkt)
20.
Personale. (lukket punkt)
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