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Menighedsrådsmøde:
Åbent møde.
Torsdag den 17. januar, 2019 kl.
19.00 i konfirmandstuen.

13. januar 2019

Dagsorden

Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste
møde

Referat Godkendt.

3. Korte meddelelser/postkasse

Intet
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4. Beslutningsforslag / referat.
4.1. Kirkegårdsudvalg.
a. Opfølgning på køb af nye borde
til konfirmandstuen.
b. Arbejdsplaner
4.2. Aktivitet / medieudvalg:
a. Kirkens hjemmeside.
b. Kalender.

Nye borde til konfirmandstuen indkøbes snarest og vi
forsøger at sælge de gamle.
Der er aftalt opstartsmøde til arbejdsplaner den, 4. februar kl.
18.30 i konfirmandstuen.
Hjemmeside opdateres, trænger til et serviceeftersyn, bedre
oversigt m.m. Ansvarlig næstformand og præsten.
Kalender gennemgået, mere præcist hvem der gør hvad af
arbejdsopgaver.

c. Møde

Aktivitetsudvalgsmøde den 30.januar 2019 kl. 19.00

4.3. Sognepræsten.

Michael meddelte, at han har fået nyt job og fratræder som
sognepræst ved Kliplev Kirke med fratrædelse pr. 31. januar
2019.

4.4 Kasserer:
a. Gennemgang kvartalsregnskab.
b. Udkast til årsregnskab 2018.
c. Budget 2019.
4.5. Kontaktpersoner:
a. Fordeling af arbejdsopgaver.

Kvartalsregnskab gennemgået, der er budgetteret med
underskud på 282.152 regnskabet udviser 111.422
Do.
Gennemgået for at få afdækket større investeringer.

Maria har et ønske om at komme på kursus. Kursus ledende
graver eller kirkegårdsleder, Conni har ønske om at komme
på kursus i brand og redning, desuden vil alle gerne på
blomsterbindingskursus. Ensted bliver også spurgt.

4.6. Kirkeværge:

Loftsplader blev drøftet igen, ingen afgørelse. Tages op i
Kirkegårdsudvalg.

4.7 Jordudvalg

Intet.

4.8. Medarbejderrep.

Stendige på kirkegården skal efterses. Tager Arne sig af.

9. Eventuelt.

Sv. Erik og Hanne deltager i et kursus på Folkehjem vedr.
personaleledelse den 12. marts kl. 19.00
Menighedsrådsmøde i april finder sted den 11.april 2019 på
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grund af Påsken.

Kliplev, den

underskrifter
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