Barrit kirkehus kl. 17.00
Afbud:
Rikke deltager ved sidste halvdel af mødet.
Maibritt

Dato: 27.juni 2019
Referent: Lea
Mad- og kaffeansvarlig:
Irene

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Dagsorden er godkendt.
Velkommen til Peder Langager, der nu er indtrådt i
rådet.
a) Meget få kirkegængere til kl 9-gudstjeneste.
Ved at sløjfe kl 9 kan der blive energi til at
sætte nye aktiviteter igang.
Vi overvejer vinter pause. Drøftelsen fortsætter
ved næste møde.
b) Mange positive tilbagemeldinger, mange
deltagere. Generelt god deltagelse ved
arrangementer for børn og familier.
c) Flere deltagere end tidligere på trods af
halvdårligt vejr. Det er lidt besværligt at komme
til Teglværkspladsen, men vi tror en del
kommer netop fordi gudstjenesten er på
Teglværkspladsen.
Provstiudvalget har fremsendt kommentar til vores
Kirkegårdsvedtægt. Det er menighedsrådet, der
beslutter hvilke sten, der skal i lapidariet – ikke de
pårørende.
Flemming tilretter Kirkegårdsvedtægten og
genfremsender til provstiudvalget.
Flemming arbejder videre på det gamle udkast.
Jacob Lysemose har muligvis en skabelon, således
at vi får ’de rigtige ting’ med.
Maibritt har tillige givet tilsavn om at deltage i
arbejdet.
Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2019.
Kirsten starter revidering af pjecen i samarbejde
med Peder. Der kan blive behov for nye billeder.
a) Der er synsat 25.000 kr, i virkeligheden er
prisen væsentligt højere.
Udgiften søges via Kirkegårdspuljen i provstiet.
( 195.000 ex mons )
b) Der er synssat 30.000 kr
Projektet er blevet noget dyrere, da der er stødt
en del kloakarbejde til. Der mangler stadig at
blive udført murearbejde. Merudgifter kan evt
søges via provsites puljer, ellers må vi bruge af
vore frie midler.
c) Provstiet har bevilliget pengene, der indsendes
ny ansøgning om tilladelse til stiftet.
d) Kabelkanaler i kirken. Flemming undersøger
om en elktrikker kan gøre det på en alternativ
måde.
Afskærmning under bænke udskydes til
renovering af radiatorer.
Bundplade i vindue udsættes til senere.

2. Kirkeliv – Hvor er vi på vej hen?
Gode ideer til at styrke sognets
engagement og deltagelse.
a. Kl.9-gudstjenesterne – skal de
fortsætte?
b. Familiegudstjenesten, evaluering.
c. Friluftsgudstjenesten 2. pinsedag

3. Kirkegårdsvedtægten - Der kan ikke
tilkøbes plads i lapidariet.

4. Personalehåndbog – hvordan
kommer vi videre? (forslag fra 2017
medsendt)

5. Ny opdateret pjece om kirken til
våbenhuset.
6. Synsopgaver 2019:
a. Tilbud på stendige.
b. Dækning af ekstra udgifter ved
udskiftning af lys-kasser ved pr.gård.
c. Forsatsvinduer i kirken.
d. Resterende opgaver.
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7. Kirkegården; ønske om indkøb af ny
kantskærer. Pris 18.600+moms
8. Vikaraftaler – vejl. satser og lokale
tillæg.
9. Kommende arrangementer og
opgavefordeling (herunder kirkekaffe)

10. Orientering fra præst, formand,
kasserer (herunder økonomi),
kirkeværge, kontaktperson og udvalg

11. Landemode d. 6. sept. (indbydelse
medsendt)
12. Datoer for efterårets møder; forslag
er sidste torsdag i månederne aug,
sept, okt og nov.

Opmaling af salmenumre. Kirsten kontakter
Vibeke.
Belysning på kirkegården tages op til efteråret.
Flemming ansøger kirkegårdspuljen, hvis
kirkegårdskonsulenten vil anbefale indkøbet.
Flemming udarbejder en ny vikaroversigt.
Vikarernes honorar aftales ved etablering af listen.
a) 14.7 Kirkekaffe
Flemming
b) 26.8 Kirkegårdsarrangemt med Fillip
stenhugger
Kirsten og Camilla
c) 1.9 Kirkekaffe
Kirsten
d) 22.9 Høstgudstjeneste med kirkefrokost
Irene og Camilia
e) 3.10 Fælles arrangement i Skjold med Paula
og Anders (Flemming)
f) 5.11 Foredrag med Morten Ågaard,
korshærspræst
Flemming
Til næste møde: hvad vil vi med kisterne i det
Reedtzke kapel ?
Ny medarbejder på kirkegården starter til juli.
Laila fra Regnskabskontoret har fremsendt forslag
til ny regnskabsinstruks.
Budget 2020 er foreløbeligt godkendt af PU.
Der bliver fældet i præsteskoven i den nærmeste
fremtid.
Tilmelding til Flemming
29.8
19.9
31.10
28.11
Alle møder starter kl 17.00

Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: 29 august 2019
Underskrifter
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