Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud: Rikke deltager kun under
første halvdel af mødet.

Dato: 21.5.2019
Referent: Maibritt
Mad- og kaffeansvarlig:
Kirsten N.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Anmodning fra mr-medlem
om udtrædelse af rådet.

Beslutning
Godkendt.
Sonja Jensen ønsker at udtræde af menighedsrådet.
Godkendes. Suppleant Peder Langager indtræder i
rådet fra juni 2019.
Vi fortsætter med kirkefrokost ( efter høstgudstjenesten)
og morgenkaffe for mænd, næste gang 19.6.19

3. Kirkeliv – Hvor er vi på vej
hen? Gode ideer til at styrke
sognets engagement og
deltagelse.
4. Lægning af budget for
2020. (forslag udsendes til
rådet inden mødet)
5. Begravelse af kisterne i
Redtzke kapel? FT

Blad nr.
Formandens initialer:
FKNT

Laila Søgård ekstern regnskabsfører deltager.
Budgetforslag 2020 gennemgås. Godkendes med
tidsstempel 21.5.2019 kl 18.09.
Kirken har haft besøg af Anne Skaarup,
kirkegårdskonsulent fra Stiftet.
Det er udpeget et sted, hvor et gravmæle kunne opføres
på kirkegården, hvis menighedsrådet får lov til at
begrave kisterne fra kapellet.
Alternativt skal kisterne istandsættes. Pris ca 230.000 kr
eksl moms.
Menighedsrådet ønsker at kunne formidle historien om
Barrit kirke og det Reedtzske kapel uanset om kisterne
bevares eller begraves.
Flemming kontaktet provstiet for ansøgning om
kistebegravelse.

6. Hvordan orienterer vi om
arrangementer. BV-nyt –
hvem får bladet?

7. Rengøringsplan for kirken.
KB
8. Honorar til planlægger. FT
9. Askebægre ved kirke og
kirkehus? KB

10. Evaluering af koncert og
kirkefrokost. Dato for næste
frokost. FT

Flemming kontakter BV Nyt i forhold til udbringning, for
at sikre at alle husstande får bladet. Fremover vil BV nyt
fremsendes til sognebåndsløsere, for at sikre adgang til
kirkens sider.
Når der sendes materiale til BV nyt, skal der sendes
kopi til Lea, så materialet kan komme på hjemmesiden.
Udsættes.
Det aftales at kontaktpersons honoraret følger med til ny
planlægger.
Kirsten indkøber høj krukke med sand til kirken.
Personalet har ansvaret for at tømme, så krukken
fremstår uden skodder.
Krukken placeres ved kirkelågen på parkeringspladsen.
God koncert, fint med et glas champagne i pausen. Der
var lidt lyd udfordringer. Bente og Ernst var glade for
forløbet.
Kirkefrokost afholdt med 5 deltagere. Datoen kunne
være en udfordringen, midt i konfirmationstiden, mors
dag.
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11. Forespørgsel om lån af
kirken til fødselsdags-sang.
FT
12. Forslag fra
kirkegårdskonsulent:
græsareal i afsnit D
omlægges til uslået eng. FT
13. Kommende arrangementer
og opgavefordeling
(herunder kirkekaffe). 2.
pinsedag: hvem tager sig af
opgaverne?
14. Orientering fra præst,
formand, kasserer
(herunder økonomi),
kirkeværge, kontaktperson
og præstegårdsudvalg: Alulister

Forslag om ny kirkefrokost efter høstgudstjenesten.
Aftales med Rikke. Der skal være fokus på annoncering.
Godkendes som ansøgt.

Der arbejdes videre med etablering af blomster eng,
med bla.a forårsblomster. Ide om insekthotel og
information om området.
2. pinsedag: Peter Langager spørges, om han vil hjælpe
med generator, Lea sikrer parasoller, campingbord.
Maibritt kører musikken.
Vrigsted sikrer borde, stole og rundstykker.
Rikke sørger for vejret.
Kirsten B sørger for blomster.
Præst: intet nyt.
Formand : Der er søgt ny graver medhjælper, der er
kommet to ansøgninger. Der er samtaler i denne uge.
Stendige mod øst er faldet sammen, der skal indhentes
to tilbud. Første tilbud er fremkommet.
I den tid, hvor der mangler gravermedhjælper, kan der
blive behov for hjælp til græsslåning.
Kasserer : gennemgår enkelte punkter omkring
budgettet.
Præstegårdsudvalg : i gangværende synudsatte
arbejder: opsætning af alu-lister på vinduer i
præstegården i stedet for maling af lister. Økonomien er
på plads.
Der igangsættes rækværk omkring terrassen i
præstegården.
Lyskasser renoveres ved præstegården.

15. Opdatering af opgaver for
kirkehusvært. FT
Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: 27.juni 2019

Camilla varetager fremadrettet alle indkøb til kirkehuset.

Underskrifter
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