Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 5.april 2016 kl. 19.30
I konfirmandhuset.

Fraværende: Ulla og Bettina, Anni Bøgh Hattesen indkaldt som suppleant, der er kun en suppleant.
Referat:

1. Godkendelse af dagsorden.
a. Godkendt med ændring af punkt 12 til nuværende
2. Meddelelser - herunder nyt fra præsterne.
a. Preben
i. Merete er bevilget studieorlov
ii. Preben skal til formands budgetseminar
iii. Reception på provstikontoret i anledning af Anne Marie Erbs ansættelse som
provstevikar i mandags d. 4. ds
iv. Ordinært repræsentantskabsmøde i RAMS i Sædding kirke
v. Driftsramme for 2017 den kommer til at ligne den for 2016
b. Inge
i. Luthers nøgle rollespillet var vellykket og en fantastisk oplevelse. Vi er klar til at
deltage igen. Merethe og Inge og Karl Johan Søes deltog.
ii. Minikonfirmander er afsluttet.
c. Merete
i. Lise Buurgaard og Jens er i kirken i morgen (6.-4.) for at kigge på ophængning af
billeder.
ii. Kristian La Cour har sendt en ny salme til os, han har skrevet melodien, benyttes på
søndag d. 10. ds.
iii. Sommermødet er faldet på plads med Iben Krogsdal. Søndag d. 19.-6.
d. Hasse
i. Lørdagsdåb har ”bidt sig fast”
ii. Temaudgave af kirkebladet og til workshop v. Hasse på Landsforeningen for
menighedsråd årsmøde på Nyborg Strand. Dertil skal der bruges et gruppebillede af
alle aktive omkring kirken.
iii. Præstegårdens gårdsplads er færdig d. 21. april
iv. Hasse sørger for af der kommer et billede af Meretes indsættelse til Virkelyst.
3. Ansøgninger om flytning af urne og opsætning af bænk.
a. Opsætning af bænk: der er givet tilladelse til opsætning af bænk på et gravsted.
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b. Flytning af urne: Ønske om at flytte en urne til en anden kirkegård, dette er bevilget.
c. Hasse laver en brochure med et sæt klare regler for kirkegårdens tre afdelinger.
Handicapvenlig adgang til toilet.
a. Dette er på budgettet for 2016. Punktet behandles. Regler fra Dansk Handikapforbund
følges.
Sognetur til England 2017.
a. 7. til 11. April 2017. Der er plads til 25 på turen.
Lutherspil marts 2017 - endelige aftaler.
a. Tre forestillinger på hverdage i marts måned indenfor den samme uge. Vi betaler for
instruktion, kulisser, kostumer, lys og lyd.
Fælles arr. med Grundtvigsk Forum (GF foreslår 2).
a. Vi holder fast ved én samtale café torsdag d. 29.-9. Fra 18:00 – 20:00, med deltagelse af
Doris Ottesen fra Ærø. Derudover ét foredrag v. Niels Henrik Gregersen, det foreslås at
ligge i januar, som indgangsbøn til Lutheråret. Uge tre eller fire.
Sogneudflugt til Fyn, juni.
a. Clay museet, Middelfart; Tidens Samling i Odense på Brandts Klædefabrik og spisning i
Odense. D. 8. juni.
Fælles spisninger maj (Rhododendron) og november (Kaffebord) med dertil hørende praktiske tiltag
i Konfirmandhusets køkken.
a. Ønske fra kaffedamerne om mere service og mere plads. Der anskaffes ekstra service og
der monteres ekstra hylder i køkkenet. Hylder er bestilt hos Paugan.
Onsdagsmøder, efterår 2016.
a. Punktet udgår.
Menighedsrådsvalg.
a. Valgbestyrelsen skal træde sammen i god tid inden sommerferien.
Endelig godkendelse af årsregnskab 2015.
a. Årsregnskabet et endeligt godkendt. Askov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 83486813,
Regnskab 2015, Afleveret d. 07-03-2016 07:49
Blomsterdamer.
a. Der er brug for at finde endnu en. Vi spørger os for.
Evt.
a. Intet

