Menighedsrådsmøde 22. november 2018 kl. 19.00 i Rytterskolen
Afbud fra: Henning Østergaard Christensen
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Opfølgning på referat fra sidste møde 4.
oktober

Der manglede at blive noteret afbud fra Arne
Jacobsen og Leif Christiansen

3. Orientering ved sognets præster om aktuelle
kirkelige aktiviteter

Christina Mielcke fortalte om de planlagte
julegudstjenester for børn.
Minikonfirmanderne har afslutning på søndag i
Sundkirken.
Det nye kirkeblad er klar.

4. Regnskab
Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapporten blev gennemgået.

5. Væsentlige meddelelser fra DAP mv.

Kirsten Jantzen gennemgik lidt at det der er på
DAP, bl.a støtte til Strandkirken, it og DAP-kursus
for menighedsrådsmedlemmer. Referat fra møde i
kalkeudvalget i Provstiet, vi vil gerne have
yderligere oplysninger om ordningen, Torben
Myssen kontakter provsten.

6. Orientering fra formand, udvalg, kirkeværge,
kontaktperson og øvrige
6.0.1 Forretningsudvalg
Orientering fra udvalget
Forslag fra formanden ang.
Menighedsmødet

Mødedisciplin og mødekultur

6.1.1 Kirke- / kirkegårdsudvalg
Orientering fra udvalget

Intet siden sidst.
Menighedsmødet afholdes den 2. maj 2019 forud
for menighedsrådsmødet samme dag.

Opfordre at møderne fremadrettet slutter senest kl.
22.00

I Toreby kirke er der kommet en revne i loftet bag
alteret, som drysser ned engang i mellem.
Murerfirmaet Knud Jensen har kigget på det.
Der er blevet kalket omkring kirkedøren i Toreby
kirke.
Stenbunken bagerst på kirkegården er væk, og der
er sat hegn op.
Leif Pedersen havde tilbud med på en ny maskine
til kirkegården, da kirkegårdens traktor er godt
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brugt. Det blev besluttet at maskinen bliver leaset
fra nu, Leif Pedersen sætter det i gang.

Snerydning i Sundkirken

6.1.2. Nyt fra graveren

Medarbejderne skal vide hvad de skal gøre og
hvem der skal kontaktes, når de ikke kan klare det
selv og har brug for hjælp. Kirkegårdsudvalget
finder ud af det og giver medarbejderne besked.
Joan Krog fortalte om grandækningen, de står op
og laver en del af pyntningerne.

6.2.1 Præstegårdsudvalget
Orientering fra udvalget

Maling af vinduerne har taget ca. 1 måned.

6.3.1 Medieudvalg
Orientering fra udvalget
Referat fra mødet den 11. oktober

Der er udkommet nyt kirkeblad.

6.4.1 Koncertudvalg
Orientering fra udvalget

Julekoncert i Toreby kirke den 16. december.

6.5.1 Kirkeværge
Orientering fra kirkeværgen

6.6.1 Kontaktperson
Orientering fra kontaktpersonen

6.7.1 Øvrige
Orientering fra
medarbejderrepræsentanten

Dorthe Hommel har bestået sit
personregistreringskursus.
Tina Heyn har forespurgt og fået bevilget
årsregnskabskursus

Intet
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6.7.2 Orientering fra Sundkirkekredsen

Hanne Lundsgaard orienterede om møde ang.
Atriumgåden. Adventsmøde fælles med åbent hus
den 13. december.

6.7.3 Orientering fra øvrige medlemmer

Intet.

7. Sager til drøftelse og beslutning
Åbent møde
I henhold til love om menighedsråd, skal der
være valg af:
7.1.1 Valg af formand, jfr. Lov om
menighedsråd §11, stk. 1
7.1.2. Valg af næsteformand. Jfr. Lov om
menighedsråd §11, stk. 2

Joan Jensen valgt som formand med 7 stemmer og
1 blank stemme.

Kirsten Jantzen valgt som næstformand med 7
stemmer og 1 blankt.

7.1.3. Valg af kirkeværge. Jfr. Lov om
menighedsråd §9, stk. 1

Henning Østergaard Christensen blev valgt.

7.1.4. Valg af kasserer, jfr. Lov om
menighedsråd §9, stk. 2

Torben Myssen blev valgt.

7.1.5. Valg af kontaktperson, jfr. Lov om
menighedsråd § 9, stk. 5

Brit Jensen blev valgt.

7.1.6. Valg af bygningssagkyndig, jfr. Lov om
menighedsråd, § 9, stk. 8

Mogens West Hansen spørges.

7.1.7. Valg af underskriftsberettiget, jfr. Lov om
menighedsråd §9, stk. 9

Formand og næstformand valgt.

7.2.1. Ansøgning fra værestedet Perronen om
økonomisk tilskud til jul.

De bevilges 1.000 kr.

7.2.2. Julegaver til de ansatte

Der indkøbes julegaver til de ansatte.

8. Eventuelt

Intet
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