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

Dato: 25.april 2019
Referent: Maibritt
Mad- og kaffeansvarlig:
Flemming

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kirkeliv – Hvor er vi på vej hen?
Gode ideer til at styrke sognets
engagement og deltagelse.
3. Gennemgang og godkendelse af
1. kvartalsrapport 2019
(medsendt dagsorden)
4. (Lukket punkt) Kirkegårdssituationen.
• Høring
• Samarbejdet
• Standard
• Kontaktperson
(Orientering sendes særskilt til
menighedsrådet før mødet)

Beslutning
Godkendt
Punktet udskydes til næste møde.

5. Rengøringsplan for kirken (KB)

6. Sommerferie. Orientering.

7. Kirkebilen. Nuværende aftale. Ny
aftale?
8. Kommende arrangementer og
opgavefordeling (herunder
kirkekaffe): konfirmation 5.5.,
koncert 9.5.,Frokost 12.5., friluftsgudstj. 2. pinsedag.
9. Orientering fra præst, formand,
kasserer (herunder økonomi),
kirkeværge, kontaktperson og
udvalg

Blad nr.
Formandens initialer:
FKNT

Rapporten gennemgået.
Budgettet balancerer.
Godkendt.
Rikke og Flemming deler frem til december 2019
kontaktperson funktionen.

Kirsten Bjørke sender planen ud til øvrige
rådsmedlemmer, punktet sættes på næste
rådsmøde.
De ansatte har fordelt sommerferien 2019.
Der er opmærksomhed på at to
gravermedhjælpere har ferie i uge 32.
Der er ikke opsagt aftale og det forventes at
denne stadig er gældende. Kirsten Bjørke
kontakter Juelsminde bilen.
5.5. er planlagt Lea er posedame i kirkehuset
9.5. Maibritt er tovholder
12.5. Irene er tovholder.
2. pinsedag som vi plejer. ( formænd fra
Barrit/Vrigsted er tovholdere)
19.6. morgenkaffe for mænd, ( obs ændret dato)
Formand : Lysninger i vinduer afrenses i
nærmeste fremtid, inden forsatsvinduer kan
sættes op.
Borebille angreb i kisterne i kapellet, der er behov
for nye fødder til kisterne.
Kirkehusvært varetager fremadrettet indkøb til
kirkehuset.
Kasserer: budgettet er gennemgået. Der mangler
regulering for afregning i forhold til graverhjælp på
kirkegården i Vrigsted. Lea kontakter Vrigsted
menighedsråd.
Miljøstyrelsen kommer og tæller fisk i åen.
Lea undersøger omkring sikre mails
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Kirkeværge : Opsættelse af forsatsvinduer er
sendt til godkendelse i Stifts øvrigheden.
Præstegårdsudvalg : der er møde i morgen 27-419 med energi konsulent.

10. Ny udstilling i kirkehuset. Plan og
valg af kunstner. (MD)

Maibritt tager kontakt til to unge kunstnere for
udstilling i efterår 2019 og 2020.

Oplæsning og underskrivning af
protokol.
Næste mødedato: 23.5.19
Underskrifter
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