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Kære MR-medlem
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MENIGHEDSRÅDSMØDE
Torsdag den 20/02 - 2014 klokken 19.00

DAGSORDEN
Salme og ordstyrer: Søren Nielsen
Siden sidst: Underskrive referat fra sidste møde.
TV-Kolding – drøftelse af eventuel deltagelse i
programserie
Skole-kirke ordningen: præsten der deltager i
ordningen ønskes sat op fra 50% til 75%.
Info omkring status på Kirkealle’ 6

Økonomi: El-måler kirkealle sløjfes?
Tilbud på låsesystem
Jubilæumsfond
Resultatdisponering vedr. regnskabet

Nyt fra medarbejderrepræsentant:

REFERAT
Ingen afbud
DDS 380
Referater underskrevet
Vi vælger at takke nej til at deltage i
programserien som TV-Kolding vil lave om de
enkelte kirker i provstiet
Vi udbeder os forklaring på hvorfor og på hvilket
grundlag at præsten i SKIK ordningen skal øges
fra 50% til 75%.
Søren Hindbo informerede om et møde som
Niels J. og Søren H. deltog i med provsten
angående Kirkealle’ 6.
Vi aftalte det videre forløb i sagen.
El- Måler sløjfes(bimåler)
Vi har fået et tilbud på udskiftning af alle vores
låse. Søren Nielsen spørger låsesmeden om
der er andre muligheder end det vi har fået
tilbudt. Vi skal under alle omstændigheder have
et nyt låsesystem af hensyn til sikkerheden.
Vi har modtaget tilbud på nye rullegardiner til
konfirmandstuen. Prisen er rundt regnet 13000
kroner for 14 stk. inklusiv montering. Vi bestiller
herefter rullegardinerne.
Tilbud på reolsystem til konfirmandstuen
kommer inden længe
Jubilæumsfonden ligger i dag hos præsten og
det gør den også fremover
Det foreløbige regnskab for 2013 viser et mindre
underskud.
Kirkegårdskonference den 19/3- 14 Tove og
Søren Nielsen deltager.
Tove informerede om at arbejdstilsynet vil have
fokus på grandækning i den kommende sæson
Lågen i præstegården pilles ned og søges solgt

Nyt fra præsten: Datoer til kirkekaffe
Kirkekaffe den 8/6 og den 31/8
Menighedsrådsformand
Løveroddevej 4
njl@fensbjerg.dk
Niels Jørgen Langhoff
6092 Sdr. Stenderup
40191137

2. pinsedag på havnen.
Ønske om at få malet stuen og slebet gulv i stuen
Ønske om at få malet trappen
Ønske om at få nyt skab eller repareret gammelt
indbygget skab i Johannes værelse
Reparation af lågen ud mod legehuset

Årets udendørs pinsegudstjeneste kommer til at
foregå på Kolding havn
Priser indhentes på slibning af gulv og på
maling af stuen
Søren Nielsen undersøger pris på skab til
Johannes værelse.
Der var 60 konfirmander her den 18/2 for at se
film

Kommende arrangementer: Fastelavn

Joachim køber fastelavnsboller, Tove køber slik
9/3 indsamling. Søren H. sørger for suppe
Musikgudstjeneste den 30/3 i Dalby kirke
Vi lægger hovederne i blød for at finde emner til
vores fælles sogneaften.

Suppe til indsamling?
Fælles musikgudstjeneste
Udspil til fælles sogneaften

EVT:

Der skal laves service på vores projektor
Phonic Ear har været her for at måle behovet for
et eventuelt lydanlæg i kirken. Vi afventer deres
rapport.h
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