Referat
fra menighedsrådsmødet den 7. dec. 2017 kl. 17.00-18.30:
Deltagere: Alle deltog i mødet

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. På næste møde behandles pkt. vedr. KKU-medarbejder
2) Nyt om byggeplanerne – Richard/Jørgen
Orientering
Beslutning: Jørgen orienterede om indgået rådgivningsaftale vedr. byggeriet. Gulvbelægning
drøftes senere.
3) Tilbud om renovering af Beenfeldt`s gravmonument på Nebel kirkegård – bilag/Carl V.
Orientering
Beslutning: Gravmonumentet er p.t. ikke fredet, så renoveringen kan igangsættes på baggrund
af fremsendte tilbud.
4) Rengøringsaftale med Klavs Poder for 2018 /Jørgen
Orientering
Beslutning: Rengøringsaftalen fortsætter uændret i 2018
5) Henvendelse om forhåndsreservation af gravsteder /Jørgen
Indstilling: Jørgen orienterer om henvendelse i denne sammenhæng, - hvilket kræver en
justeret politik på området, hvis vi vil give tilladelse hertil.
Beslutning: Henvendelsen kan imødekommes inden for gældende kirkegårdsvedtægt.
Menighedsrådet er positiv overfor ønsket om forhåndsreservering af gravsteder. Før endelig
beslutning undersøges praksis på andre kirkegårde.
6) Behov for anskaffelse af maskine til tunge løft.
Indstilling: Vi tager en indledende snak omkring behovet for en sådan anskaffelse – /Frank
Beslutning: Frank undersøger markedet og fremlægger forslag til indkøb på et senere MR-møde

7) Forslag til nye salmebøgers placering /Henrik
Indstilling: Henrik kommer med forslag til salmebøgernes placering.
Beslutning: Salmetillægget lægges på nederste hylde

8) Kort nyt fra rådets medlemmer samt udvalg.
Jørgen, Gudmund og Keld har i dag haft et møde med en medarbejder fra miljøstyrelsen vedr.
sognegårdshaven og matrikelgrænser ved ringerboligen. Sognegårdshaven bliver udtaget af
fredskoven og matrikelgrænsen ved ringerboligen bliver sandsynligt justeret.
Jørgen orienterede om, at provstiet arbejder med forslag om, at ansvar og økonomi vedr.
præsteboliger flyttes fra de enkelte sogne.
Det lykkede ikke at få ansat en gravermedhjælper i denne omgang. Stillingen opslås igen om et
par måneder til ansættelse 15.3.
Carl er blevet valgt som næstformand i stiftsrådet.
9) Evt.
intet
Referat ved
Carl Korup og Keld Søllested

