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.

Pkt

Dagsorden

Referat/Beslutning

Afbud fra

Ingen afbud

1. Godkendelse af referat

Godkendt på sidste møde

2. Godkendelse af
dagsorden
3. Orientering v.
formanden
4. Valg til valgebestyrelse

Godkendt

5. Køb / overtagelse af areal

Køb/ overtagelse af areal fra Frank Røhrchen, Notmark,
nabo til kirkeladebygning
HV informerer.
Menighedsrådet har behandlet sagen omkring køb af
arealet og afholder udgifterne.

6. Grøn kirke

Ønsker vi at være at være med?
Vi opfylder kriterierne for at være med i Grøn Kirke men
ønsker ikke at få betegnelsen og har de seneste år arbejdet
bevidst med at skåne miljøet mest muligt med forskellige
tiltag.

7. Samarbejdsaftalen mellem
Aabenraa og Sønderborg
Provsti vedr. kirke-skolearbejdet.
8. V/ sognepræsten

Orientering om wifi i præstegården.
16 / 1 bliver der tilsluttet.
HV- PR - MB er i valgbestyrelsen.
PR er valgt som formand.
12 / 3 er der kursus i valgmøde.

Menighedsrådet har drøftet samarbejdsaftalen og har
godkendt den.
•
•

9. V/kassereren

Orientering om provstirejse til England for
provstiets præster.
MF informerer om Provstirejsen

KM informerer.
Julekoncerten er der overskud på 3290 kr til Julehjælp.
Der er indsamlet 11.190 kr i Julehjælp
Adventssøndage blev der indsamlet 752,50 kr til SOS
Børnebyerne.
Juleaften og Juledag blev der indsamlet 2886 kr til
Børnesagens fællesråd.

10.
11. V/ kontaktpersonen

LJ informerer

12. V/kirkeværgen

LL informerer om Lysekronen i Kirken der skal renoveres.

13. V/ præstegårdsudvalget

•
•

Køkken, renovering behandles på
Præstegårdsudvalget.
Renovering af stråtag/algebehandling
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14. V/Kirkegårdsudvalget

15. V/Aktivitetsudvalget
16. V/Kirkeladeudvalget
17. V/Medarbejder
repræsentant
18. Trivsel
Eventuelt

Referat/Beslutning
Stråtaget skal være tørt før der kan renoveres på
det.
Orientering om møde med arkitekt sidst i 2019.
Træerne på kirkegården fældes før det bliver farligt at
færdes på kirkegården.
Fastelavn. Gudstjeneste kl 11.00
MB – PR – Michael hjælper med Tøndeslagning.
HV orienterer om mødet med arkitekt (se referat).
I.A.B
I.A.B

